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Çalışma; “potansiyel tespit çalışmaları ile; yalnızca kültürel peyzaj değerleri ile öne 
çıkmış Yörükköyü’nün doğal peyzaj değerleri ile birlikte çeşitlendirilerek kırsal turizm 
faaliyetleri içerisinde de yerini alabilmelidir” savından hareketle bütüncül bir kalkınma 
için kırsal turizm önemini vurgulamaktadır. 
 
Bu amaçla; öncelikle araştırma alanının doğal ve kültürel özellikleri CBS ortamında 
işlenerek veri tabanı oluşumu sağlanmış ve hem yerel halka hem de ziyaretçilere 
yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Literatür taramaları, anket 
değerlendirmeleri ve veri tabanı oluşumundan sonra üç farklı (tarımsal turizm, kültür 
turizmi, doğa turizmi) alan kullanım tipi seçilmiştir. Daha sonra her bir kullanım 
alternatifi için yapılan çalışmalardan ve her biri için seçilmiş farklı uzman görüşlerinden 
yararlanarak değerlendirme faktörleri ve uygunluk katsayıları önem sıralarına göre 
derecelendirilmiştir. En uygun (3), uygun (2) ve uygun olmayan (1) olacak şekilde 
puanlandırılmıştır. Elde edilen uygunluk değerleri CBS aracılığı ile sorgulanarak her bir 
kullanım için uygunluk haritaları oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen değerlendirmeler 
sonucunda da, araştırma alanı için seçilen üç kullanım tipinin (anket sonuçları 
doğrultusunda önceliklendirilerek) bir arada yer aldığı sentez paftası oluşturularak, yerel 
halk ve katılımcı boyutunda öneriler geliştirilmiştir. 
 
Çalışma sonucunda, Yörükköyü’nün kırsal turizm açısından yalnızca kültürel değerleri 
ile öne çıkan bir yerleşim alanı olmasının ötesinde; doğal, tarımsal ve kültürel 
değerleriyle birlikte sentezlenmesinin gerekliliği ve önemli bir potansiyeli olduğu 
belirlenmiştir. 
 
 
2006, 367 sayfa  
 
Anahtar Kelimeler: Kırsal alan, kırsal turizm, doğa turizmi, tarımsal turizm, kültür  
turizmi, Yörükköyü  
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ABSTRACT 
 

Ph.D.Thesis 

AN ASSESMENT OF THE  LANDSCAPE POTENTIAL OF SAFRANBOLU 
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This dissertation proposes that “by the determination of the  potential of Yörükköyü –
which is dominant with it’s cultural landscape- qualities should take it’s place in rural 
tourism activities with not only it’s cultural landscape values but also with it’s natural 
landscape values” and it emphasizes the importance of rural tourism for an integrative 
sustainable development.  
 
For this purpose, first, natural and cultural characteristics of the research area were 
classified, by means of questionnaires that were applied to both local people and the 
visitors. Following the literature study review, surveys and database development, threc 
categories of land-use type (agrotourism, cultural and natural tourism) were selected. In 
the next step, based on the viewpoints of experts, assessment and suitability factors for 
each individual land use type were renked. The ranks were defined as the most suitable 
(3), suitable (2), and not suitable (1). With the use of GIS software, defined suitability 
values were questioned and suitability maps were developed for each case. As a result 
of the assessments, synthesis map was developed which includes all three types of land 
use in the research area. At the end, proposals were generated on the scale of local 
people and contributors.  
 
The results indicate that, Yörükköyü should not only be evaluated as a site with rich 
cultural values based on rural tourism, rather, natural, agricultural and cultural values, 
which have important potentials, should be integrated and evaluated with planning and 
design.  
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11..  GİRİŞ 
 

Avrupa Topluluğu, V. Çevresel Eylem Planı’nda (1992-1997) turizm, öncelikli eylem 

gerektiren bir konu olarak kabul edilmiştir. 1992’de Rio de Janerio’da yapılan Dünya 

Zirvesi sonrasında da ülkelerin ulusal kalkınma plan ve hedeflerine uygun politikalara 

işlerlik kazandırılması kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde Ekim 1995’te Sofya’da yapılan 

Avrupa Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen Pan-Avrupa Biyoloji ve Peyzaj Çeşitliliği 

Stratejisi’nde daha çevreci turistik ve rekreasyonel etkinlikler ile ilgili esaslar 

getirilmiştir. Bütün bu girişimlerle çevrenin korunmasını ve turizmin yarattığı refahtan 

geniş halk kitlelerinin de pay almasını dikkate alan turizm anlayışları önem kazanmıştır 

(Kalem 2001). 

 
 
Bu doğrultuda ülkeler mevcut potansiyelleri ve bütüncül çözüm arayışları çerçevesinde 

dünya turizminden daha fazla pay alabilmek için, rekabet edebilir ve satılabilir  ürünler 

geliştirme ve stratejiler oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bunun bir sonucu  olarak da 

alternatif turizm kavramı ortaya çıkmıştır (Aymankuy ve Aymankuy 2003). 

 
 
Alternatif turizm kavramının ortaya çıkış nedenleri arasında; 
       

a. Turist talebinde meydana gelen değişiklikler, 

b. Ülkelerde ve turizm işletmelerinde yılın belirli zamanlarında ve ülkelerin belirli                                

bölgelerinde meydana gelen yoğunlaşmaları azaltmak, turizmi tüm yıla ve ülke 

sathına    yaymak, 

c. Ülkelerin daha fazla turist kabul ederek elde ettikleri turizm gelirleri ile ödemeler 

dengesine olumlu katkılar sağlamak, 

d. Ülke genelinde bölgesel bazda mevcut turistik arz potansiyeline göre geliştirilecek 

alternatif turizm türleri ile bölgeye yönelik talep yaratılarak, bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmak, 

e. Ülkede yeni turizm alanları oluşturmak, bazı alanların koruma altına alınması ve  

mevcut turizm arzını verimli ve dengeli şekilde kullanmak isteği,  



 2 
 

f. Turizm sektörünün yoğun emek özelliği dolayısıyla yıl boyunca etkinlik gösterecek 

turizm işletmelerinde işgücünü kesintiye uğratmamak, aksine ek işgücü olanakları 

yaratmak, 

g. Alternatif turizm türleri ile ülkenin farklı bölgelerinde yeni turizm yatırımlarını 
teşvik etmektir. 

 
 
Bu doğrultuda; sürdürülebilir turizm, yumuşak turizm, kırsal turizm, kültür turizmi, 

macera turizmi, inceleme turizmi, ekoturizm gibi kavramlar 21. yüzyılın gündeminde 

yer tutan önemli konular arasında yer almaktadırlar.  

 
 
Diğer taraftan da flora ve fauna tahribatı, hormonlu gıdalardaki artış, bitkisel üretimde 

kullanımı yoğunlaşan kimyasal girdiler, bir yandan ekolojik tarımsal üretimin önemini 

arttırırken, diğer yandan kişilerin seyahat tercihlerinde sağlıklı-taze gıda 

tüketebilecekleri, temiz hava alabilecekleri, gürültü ve görüntü kirliliğinden uzak 

yerlere ilgilerini yoğunlaştırmaktadır. İşte bu noktada kırsal turizm, dünyada, özellikle 

Avrupa’da tarımsal üretimin ağırlık taşıdığı bölgelerde giderek yaygınlaşan, ekolojik 

krizlere alternatif olan bir turizm türü olarak belirmektedir (Küçükaltan 2002).  

 
 
Farklı turizm arayışlarından yola çıkan kırsal turizm; bir yandan kalabalık geleneksel 

turizm merkezlerinden kaçmak ve kırsal alanlardaki doğal güzellikleri görerek 

dinlenmek isteyen turistler için yeni bir fırsat iken, diğer yandan da kırsal alanlardaki 

ekonomik yapıyı güçlendirmek  için yeni bir strateji olmuştur (Akça vd. 2000).  

 
 
Çeşitli girişimlerle yukarıda belirtilen yaklaşımların ışığı altında gelişmiş ülkelerin 

gündemine giren, gelişen ve çeşitlenen alternatif turizm ve kırsal turizm faaliyetleri, 

Türkiye’de de kırsal sorunların azaltılması amacına hizmet etmek üzere 

değerlendirmeye alınmıştır.  

 
 
Ancak Türkiye’de kırsal turizm kapsamında ele alınan köyler; geçerken uğranılan, 

yemek yenilen veya birkaç ürün satın alınan, çevresinde piknik ve yürüyüş yapılan 

yerler olmaktan öteye geçememiştir. Oysa bu alanlar  “tatil çekiciliğine dönüştürüldüğü 
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oranda, gerçek bir kırsal turizm köyü olabilecek kapasiteye sahip yerlerdir” (Soykan 

2002a). 

 
 
Dolayısıyla da Türkiye’nin bu eşsiz potansiyelini, sürdürülebilir özelliğini göz ardı 

etmeden, turizmin hizmetine taşıyabilmek, ciddi, bilinçli bir bilimsel çalışma ve 

planlamayı gerekli kılmaktadır. Bu bilimsel çalışma ve planlama kapsamında; koruma 

ve kullanma dengesinin yeniden kurulması ve ekolojik yapı ve doğal değerlerle ilgili 

ülke düzeyinde veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda da korunması 

zorunlu görülen doğal kaynaklara ilişkin detaylı verilerin bilimsel ve uygulamaya dönük 

araştırmalar ile sentez edilmesi sonucunda da mekan bazında yeni kararların elde 

edilmesi yoluna gidilmelidir. 

 
 
1.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
 
 
Dünyada 1980’lerden başlamak üzere geleneksel turizm düşüncesinde bazı önemli 

değişmeler sonucu; kırsal alanlar, sahip oldukları bazı ekolojik ve kültürel değerler 

açısından turizm hareketleri için birer cazibe merkezi haline gelerek  yerel doğal ve 

kültürel kimliği sunma ve güçlendirmeye de hizmet eder konuma ulaşmışlardır.   

 
 
Ancak; turizm ve rekreasyon hareketleri için olanaklar sağlayan ortamlar olan kırsal 

alanlar üzerinde baskı yaratılması ve bozulma sürecinin başlamaması için öncelikle 

doğru ve yerinde planların yapılması gerekmektedir. Bu noktada koruma-kullanma 

dengesinin göz önüne alınarak alanın sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklere bağlı 

olarak yapılan potansiyel belirleme çalışmaları doğru mekanların seçilmesi açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

 

Bir yerin potansiyelini saptama, var olan ancak bilinmeyen, kullanımda olmayan gizli 

taraflarını ortaya çıkarmak demektir. Coğrafi mekanın her birimi, turizm gelişimine 

uygun mudur?, Her yere turizmi sokmak doğru mudur?, Turizm için hangi yerler 

seçilmeli, ayırım nasıl yapılmalıdır? gibi sorular bir yerin turizm potansiyelinin 

saptanmasıyla yanıtlanabilmektedir. 
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Ayrıca kullanıcı, yerel halk ve uygulayıcının beraberliği ile doğal çevre, kırsal kültür 

zenginliği ve otantikliğinin ortak bir doğrultuda birleştirilmesi, turizm potansiyelini 

saptamaya yönelik bir çalışmanın uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. Çünkü bu tür 

çalışmaların göz ardı edilip, sadece ekonomik yararların ön planda tutularak turizme 

açıldığı alanlarda; turizm, etkilerini yoğunlaştırarak doğal ve kültürel değerler üzerinde 

baskı yaratmakta ve bozulma sürecini başlatmaktadır. 

 
 
Bu amaçla araştırmada; 

• Doğal ve kültürel değerleri ile üstün niteliklere sahip,  

• Kültürel değerleri ile oldukça korunmuş 

• Erişilebilirlik problemi yaşamayan, 

• Tarımsal ürün çeşitliliğine sahip  

 
olan Safranbolu-Yörükköyü örnek alan olarak seçilmiştir.  Buna bağlı olarak da 

maddeler halinde belirlenen arayışlara cevap verecek bir yapının oluşumu 

amaçlanmıştır. 

 
 
• Kırsal turizm açısından önemli sayılabilecek alanın sahip olduğu doğal ve sosyo-

kültürel özelliklerin tespit edilmesi ve bir arada değerlendirilmesi, 

• Gelecek için potansiyel kullanımların tespit edilmesi, 

• Mevcut rekreasyonel-turistik arz ve talebin belirlenmesi, 

• Alanın taşıdığı turizm ve rekreasyon potansiyelini ortaya koyarak kırsal turizmin 

geliştirilmesi, 

• Kırsal kalkınmanın bir aracı olarak kırsal turizm alternatiflerinin sunulması, 

• Kent ile kır arasındaki simbiyotik ilişkinin geliştirilmesi, 

• Kültürel mirasın, kırsal yaşam biçiminin ve geleneksel değerlerin yaşatılması, 

• Yerel halkın gücü ve etkisinin ve ziyaretçilerin kapasitesi ve beklentisinin göz 

önüne alınarak, kırsal değerlerin ve geleneklerin ön plana çıkarıldığı temaların 

oluşturulması, 

• Turizmin geliştirilebileceği alanların seçimi, 

• Alanların amaç dışı kullanımlarının önüne geçilmesi,  
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• Kırsal turizmi oluşturan etkinlikler için en uygun alanların belirlenmesi, 

• Turizmi dört mevsime yayarak belli dönemlerde gerçekleşen yoğun baskının 

azaltılması, 

• Yerel sorunlara yerel ve entegre çözüm arayışlarının sağlanmasıdır. 

 
 
Bu doğrultuda, çalışmada öncelikle neredeyiz? ve nereye varmak istiyoruz? sorularına 

cevap aranmaktadır. 

 

Neredeyiz?   

• Araştırma alanında doğal ve kültürel açıdan zayıf ve kuvvetli yönler nedir? 

• Etkili çevre faktörleri nedir? 

• Ziyaretçilerin alan ile ilgili kullanım ve  tatmin düzeyi nedir? 

• Yerel halkın turizmden beklentisi ve yapabilecekleri nedir? 

 
 
Nereye varmak istiyoruz?  

• Yörükköyü ve yakın çevresinin doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin bir arada 

değerlendirilmesi 

• Peyzaj özelliklerinin değerlendirildiği kırsal turizme yönelik kullanımlar açısından 

uygun alanların saptanması 

  

Araştırma kapsamında, bölgenin doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin ortaya koyduğu 

kırsal turizm potansiyeli çerçevesinde saptanan aktivitelerin, turizm içinde ne şekilde 

yer alması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı, “doğal ve kültürel peyzaj 

özelliklerinin değerlendirildiği kırsal turizm kullanımlarına yönelik potansiyel 

tespitidir”. 

  

BBüüttüünn  bbuu  ssoorruullaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  tteezz  ççaallıışşmmaassıınnddaa  oolluuşşttuurruullaann  hhiippootteezz,,  ““ppoottaannssiiyyeell  tteessbbiitt  

ççaallıışşmmaallaarrıı  ddooğğrruullttuussuunnddaa,,    yyaallnnıızzccaa  kküüllttüürreell  ppeeyyzzaajj  ddeeğğeerrlleerrii  iillee  öönnee  ççııkkmmıışş    

YYöörrüükkkkööyyüü’’nnüünn  ddooğğaall  ppeeyyzzaajj  ddeeğğeerrlleerrii    iillee  bbiirrlliikkttee  ççeeşşiittlleennddiirriilleerreekk  kkıırrssaall  ttuurriizzmm  

ffaaaalliiyyeettlleerrii  iiççeerriissiinnddee  ddee  yyeerriinnii  aallaabbiillmmeessiinniinn  nnaassııll  ssaağğllaannaaccaağğııddıırr””..  
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ÇÇaallıışşmmaa  aallaannıı  öözzeelllliikkllee  AAnnkkaarraa  vvee  İİssttaannbbuull  ggiibbii  iikkii  bbüüyyüükk  kkeennttiinn  ggüünnüübbiirrlliikk  vveeyyaa  hhaaffttaa  

ssoonnuu  ttaattiillii  iiççiinn  iihhttiiyyaaçç  dduuyydduuğğuu  kkıırrssaall  bbiirr  ttaarrıımm  vvee  ttuurriizzmm  mmeerrkkeezzii  nniitteelliiğğiinnddeeddiirr..    

MMooddeerrnn  hhaayyaattıınn  ggüürrüüllttüüllüü  vvee  yyııpprraattııccıı  oorrttaammıınnddaann  uuzzaakkllaaşşaarraakk  zzaammaann  ggeeççiirrmmeekk  iisstteeyyeenn  

kkaattııllıımmccııllaarraa,,  bbaağğllıı  bbuulluunndduuğğuu  SSaaffrraannbboolluu’’nnuunn  yyaallnnıızzccaa  kküüllttüürreell  öözzeelllliikklleerriiyyllee  ffaayyddaa  

ssaağğllaammaannıınn  öötteessiinnddee;;  ttaarrıımmssaall  ffaaaalliiyyeettlleerr  iiççeerriissiinnddee  bbiizzzzaatt  yyeerr  aallmmaallaarrıı,,  ççiiffttlliikk  hhaayyaattıınnıı  

ttaannıımmaallaarrıı,,  ddooğğaa  ssppoorrllaarrıınnaa  yyöönneelliikk  aakkttiiff  yyaa  ddaa  ppaassiiff  ççeeşşiittllii  ffaaaalliiyyeettlleerrddee  bbuulluunnmmaallaarrıı  vvee  

yyöörreeyyee  öözzggüü  kküüllttüürrüü  ((yyeemmeekk,,  eell  ssaannaattllaarrıı,,  ggeelleenneekk  vvee  ggöörreenneekklleerr  iillee  bbiirrlliikkttee  öözzggüünn  

mmiimmaarrii  öözzeelllliikklleerriinnii))    ttaannıımmaallaarrıı  iiççiinn  ffıırrssaattllaarr  yyaarraattaabbiilleecceekk  kkoonnuummddaaddıırr..    

  

Kırsal turizm pek çok turizm çeşidini kapsamaktadır. Çoğu zaman kırsal bölgelerde 

gerçekleştirilebilen doğa turizmi, kültür turizmi, köy turizmi, çiftlik turizmi ve tarımsal 

turizm gibi pazar koşullarına göre geliştirilen diğer turizm türleri ile birlikte ele 

alınmaktadır (Gürlük 2003). Bu nedenle de kuramsal temeller bölümünde; çalışma alanı 

olarak seçilen bölgenin peyzaj değerlerine yönelik olarak kırsal turizmi oluşturan turizm 

türlerinin tanımlarına yer verilmiştir.   

 

 

Araştırma alanının,  doğal ve  kültürel açıdan zengin değerlere sahip olması da kırsal 

turizmin uygulanabilirliği açısından araştırmanın önemini arttırmaktadır. Bu doğrultuda 

da araştırma, Yörükköyü doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve geliştirilmesine 

yönelik olarak, doğal çevre ve kırsal yerel kültürün birleştirilerek yerel halk, plancı ve 

yerel yönetimin katıldığı  uygulanabilir bir turizm anlayışının oluşturulmasına temel 

olabilecek  planlama ilkelerini kapsamaktadır.  

 
 
Bu araştırma ile, Yörükköyü’nün doğal ve kültürel değerlerinin envanteri çıkarılarak 

analiz ve değerlendirme çalışmaları tamamlanacağından uzun vadede turizm amaçlı 

alan kullanım önerilerinin geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. Böylece turizmin alanda ne 

derece yer alacağı belirlenmiş olacaktır. Bu açıdan korunması, değerlendirilmesi 

gereken doğal ve kültürel kaynakların niteliğinin belirlenmesi, değerlerinin ortaya 

koyulması ve buna bağlı olarak da turizm potansiyellerinin araştırılması büyük önem 

taşımaktadır. Araştırmada; alan incelemeleri, literatür taramaları ile yerel halk ve 

kullanıcılara yönelik yapılan anket çalışmaları sonucunda, kırsal turizme yönelik 
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faaliyetler olarak sebze ve meyve-bağ tarımını içeren tarımsal turizm, doğa sporlarına 

yönelik doğa turizmi ve kültür turizmine yönelik alan kullanımları belirlenmiştir. 

Seçilen bu alan kullanımlarının her biri için peyzaj değerlerinin analizi yapılarak, ayrı 

ayrı uygunluk haritaları oluşturulmuştur. SWOT analizi ile de bu kullanımların üstün ve 

zayıf yönleri ortaya çıkarılmıştır.  

 
 
Araştırma kapsamını şu şekilde özetlemek mümkündür.  

 

Araştırmanın birinci bölümünü oluşturan “Giriş” te; araştırmanın amacına ve bu 

bağlamda  Safranbolu-Yörüköyü’nün seçilme nedenlerine, yapılan araştırmanın 

kapsamı ile konu ile ilgili yapılmış olan önceki çalışmalara yer verilmiştir.  

 
 
İkinci bölüm olan “Kuramsal Temeller” de; araştırmanın dayandırıldığı temeller ve bu 

temellere ait tanımlamalara (kırsal alan, kırsal turizm, tarımsal turizm, doğa turizmi ve 

kültür turizmi kavramları, kırsal turizm doğal ve kültürel çevre ilişkisi, Dünyada ve 

Türkiye’de kırsal turizm durumu ve gelişme süreci, kırsal turizm kırsal kalkınma 

ilişkisi, kırsal turizm politikası vb.) yer verilmiştir.  

 
 
Üçüncü bölüm olan “Materyal ve Yöntem” in; materyal kısmında,  araştırmanın ana 

materyali olan Safranbolu-Yörükköyü ve yakın çevresinin tanıtımına ve  araştırma 

kapsamında yararlanılan diğer materyallere yer verilmiştir.  “Yöntem” kısmında ise 

kırsal alanlarda gerçekleştirilen farklı turizm kullanımları açısından en uygun alanların 

saptanmasına yönelik olarak ortaya konan yöntemin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir.  

 
 
Dördüncü bölüm olan “Araştırma Alanının Özellikleri” bölümünde, çalışma alanının 

doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ile  kırsal turizm açısından önem teşkil edecek temel 

sorunlarına yer verilmiştir.  
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Beşinci bölüm olan “Araştırma Bulguları” nda; yerel halk ve ziyaretçilere yönelik 

olarak uygulanan anket çalışmalarından elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile  

Safranbolu-Yörükköyü ve yakın çevresinin doğal ve kültürel özellikleri belirlenen 

yöntem çerçevesinde saptanan kriterlere bağlı olarak alan analizleri aşamalarına yer 

verilmiştir. 

 
 
Altıncı bölüm olan “Tartışma ve Sonuç” ta; yöntem doğrultusunda ulaşılan sonuçlar 

belirlenen her bir kullanım için ele alınmış  ve bunlara ilişkin bazı önerilere yer 

verilmiştir.   

 

 
1.2 Kaynak Özetleri 

 
Kaynak özetleri bölümü, kuramsal temellere ve araştırma yöntemine ilişkin çalışmalar 

ile araştırma alanı ve yakın çevresine ilişkin çalışmalar olmak üzere iki başlık altında 

incelenmiştir.  

 
 
1.2.1 Kuramsal temellere ve araştırma yöntemine ilişkin çalışmalar 
 

Senes ve Toccolini (1998), “Sustainable Land Use Planning in Protected Rural Areas in 

Italy” başlıklı çalışmalarında; araştırma alanı olarak seçtikleri İtalya’da, Parco del Serio 

bölgesindeki arazinin mevcut çevresel kaynaklarla ve ekolojik durağanlıkla ilişkisine 

bağlı kalınarak, turizm ve rekreasyonel aktivitelerine yönelik  olarak uygun alanların 

gelişimi için gerekli olan potansiyelleri ve kısıtlamaları araştırmışlardır. Bu amaçla 

turizm için CBS teknolojisi de kullanılarak çevresel eşiklerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak seçilen bölgede;  güçlü bir tarımsal sektörle (alanın 

yaklaşık % 80’i) ve küçük bir kasaba ile karakterize olmuş coğrafik ve kültürel üniteler 

bulunmaktadır. Bu projedeki aşamalar; 

 
 
• Alanda mevcut kaynakların belirlenmesi ve değerlendirilmesi (su, toprak, 

vegetasyon ve fauna gibi doğal kaynakları ve çeşitli arazi kullanımlarıyla ifade 

edilen insan kaynaklarını ele alarak) 
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• Alanda geliştirilecek aktivitelerin tanımlanması (konut, endüstri, tarım ve 

rekreasyonel  gelişmeler dikkate alınarak ve kaynaklarla aktiviteler arasındaki 

karşılıklı ilişkiler analiz edilerek) 

• Çeşitli aktivitelerin gelişmesi için uygun olan alanların tanımlanması ve 

belirlenmesi şeklindedir. 

 
 
Çeşitli aktiviteler için gerekli olan kaynakları belirlemek ve bu aktivitelerin çevre 

üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için bir önceki aşamada belirlenmiş ve 

sınıflandırılmış olan çevresel kaynaklar ile önerilen gelişmeler arasındaki ilişkiler analiz 

edilmiştir. Bunun için 3 matris oluşturulmuştur:  

 
 
Birinci matris; çeşitli insan aktiviteleri için gerekli olan kaynaklarla ilgilidir. Bu amaçla 

matriste; aktiviteler için gerekli olan temel kaynaklar, aktivitelerin gelişimini 

destekleyen istenen ya da etkili olan kaynaklar ve varlığıyla aktivitenin gelişimini 

imkansız hale getiren uygunsuz kaynaklar tanımlanmıştır. 

 
 
İkinci matris, çeşitli aktivitelerin kaynaklar üzerinde neden olduğu etkileri 

belirtmektedir. Bu amaçla da; kaynak üzerinde ciddi ve geri dönüşü olmayan zararlara 

neden olan önemli etkiler, kaynak üzerinde hafif ve geri dönüşü olabilen hafif etkiler, 

kaynak üzerinde çok önemli etkisi olmayan, göz ardı edilebilen etkiler olmak üzere 

tanımlamalar yapılmıştır. 

 
 
Üçüncü matris ise sentez matrisidir. Aktivite kaynak ilişkileri tanımlanmıştır. Buna göre 

o aktivitenin alan için uygun olduğuna, koşullu uygun olduğuna ya da uygun 

olmayacağına yönelik kararlar verilmiştir.  

 
 
Sonuçta da turizm ve rekreasyon aktivitelerine yönelik olarak çeşitli insan aktiviteleri 

için (öncelikli alanlar ve ikincil alanlar olarak nitelendirilen) uygun alanlar 

belirlenmiştir.  
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Trousdale (1996) “Sustainable Tourism Planning for a New Millennium: Multiple 

Objective Planning Techniques and the Guimeras, Philippines Experience” konulu 

çalışmasında;  kırsal, tarımsal ve kıyısal  özellik gösteren bir alanda kooperatiflerin 

desteği ile yerel halka ekonomik fayda ve sürdürülebilir kırsal gelişimi sağlamak 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada; pilot alan olarak seçilen Guameras vilayetindeki ufak 

adada, MODA öncelikli çiftlik turizmi projesi kapsamında planlanmasına yönelik 

stratejiler geliştirilmiştir.    

 
 
Pilot alan olarak bu yerin seçilmesinin nedenleri ise;.  

 

• 60.465 ha’lık bir alana sahip olan  Filipin adasının, 1992 yılında 130.000 kişi olan 

nüfusunun % 70’inin ekonomik güçlük içinde olması,  

• Az da olsa yerel halkın turizm konusunda bilinçli olması, 

• Sağlıklı bir turizm planının  olmaması şeklinde belirlenmiştir. 

 
 
Projede izlenilen yöntem olarak seçilen MODA (Çok Amaçlı Planlama Tekniği); 

ekonomi, psikoloji ve istatistiksel karar verme teorilerini içeren bir çok disiplinden 

etkilenen planlama ve karar verme için bir yaklaşım olmuştur. Beş temel adıma 

dayandırılmıştır. Karar verme durumunu tanımlama, planlama bağlamını kurma, genel 

amaçları yapılandırma ve ortaya çıkarma, belirtilen amaçları başarmak için alternatifler 

yaratma ve alternatifleri amaçlarla uygulamaktır.  

 
 
Proje süresince MODA yaklaşımını destekleyecek şekilde bir çalıştay yapılmıştır. 

Literatür incelemesi ve projedeki anahtar personelle (yerel halk ve merkezi idare) 

görüşmeler MODA işlemi için adımları kolaylaştırmaya yarayan kesin bilgiler 

sağlamıştır. Çalışmalar boyunca; mevcut ve gelecekteki pazar durumlarını anlamak ve 

çiftlik turizmi için hedef pazarları tartışma, amaçları gözden geçirme, alternatifler 

yaratma, çiftlik turizm komitesini organize etme düşünceleri baz alınarak ona göre 

hareket  edilmiştir. 
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Çalıştay, 35 destekleyici tarafından projenin aşamalarının gözden geçirilmesi ile 

hazırlanmıştır. Çalıştayın amacı; “araştırma alanı için en uygun çiftlik turizmi yaklaşımı 

nedir?” sorusuna cevap aramak olmuştur.  Ancak çiftlik turizminin genelde az 

anlaşılmasından dolayı “kırsal turizm” nedir? şeklinde bir soru ile genel yaklaşım 

belirlenmiştir. Bu soruya verilen cevaplar  araştırma alanı için en uygun çiftlik turizmi 

yapısına bir bakış açısı sağlamıştır. Sonuçta araştırma alanı için düşünülen çiftlik 

turizmi sayesinde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve yerel halka farklı uğraşılar 

sağlanabileceği ve çiftlik turizminin bir tecrübeye dayalı aktivite olduğuna karar 

verilmiştir. 

 
 
Bu proje sayesinde de;   

• Anahtar durumdaki proje personeline tecrübe kazandıracaktır. 

• Farklı alternatiflerin istenen kriterleri nasıl sağladığı anlaşılacaktır.  

• Çiftlik turizmi projesi yerel ve merkezi planlarla entegre edilebilecektir gibi 

sonuçlara ulaşılması sağlanmıştır 

 
 

Mair et al. (2001)’un  yapmış oldukları “Planning for Growth? Re-thinking the Rural 

Tourism Opportunity” başlıklı araştırmanın temel amacı; Kanada’nın Ontario 

eyaletindeki kırsal turizmin gelişmesi ile ilgili sonuçları tanımlamaktır. Bu doğrultuda 

araştırma alanını etkileyecek ve ondan etkilenebilecek çeşitli topluluklardan oluşan 

(sivil toplum örgütleri, yerel idareciler, yerel halktan oluşan gönüllü hizmet veren 

kişiler) 100’ün üzerindeki katılımcılarla mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda 

katılımcılara turizmin topluluklarına fayda anlamında ne getireceği sorulmuştur. 

Mülakatlar sonucunda turizmin ekonomik anlamda bir fayda getirmesinin yanı sıra,  

trafik karmaşası, gürültü, geleneklerin kaybı, özel olmanın kaybı, kırsal sakinliğin tehdit 

edilmesi ve turizm endüstrisinde kontrolün kaybedilmesi gibi negatif etkiler de 

yaratabileceği düşünülmüştür. Her bir çalışma grubundaki katılımcılar bir turizm 

planının yaratılmasını problemlerin çözümü yolunda bir adım olacağını belirtmişlerdir. 

İlgileri, çelişkileri ve gelecekteki yönelmeleri belirtmek için de plan yaratma ihtiyacının 

önemi vurgulanmıştır. Sonrasında da “Plancılar turizm planlamasına daha entegre 

olmuş bir yaklaşımı nasıl yaratabilirler? Orada sürdürülebilir kırsal turizm olabilir mi?  



 12 
 

“Nasıl planlanabilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir” gibi yaklaşımlar 

değerlendirilmiştir.  

 
 
Sonuçta da turizmin topluluklar için bir fayda yarattığı kabul edilerek araştırma alanı 

olarak seçilen bölgede kırsal turizmin uygulanabileceğine karar verilmiştir. Öyle ki 

kırsal alanlar için ayrılan fonların üçte birinin kırsal turizmin gelişmesi için 

kullanılabilecek olması da bu proje sayesinde gerçekleşmiştir. 

 
 
Soykan (2000); “Kırsal Turizm ve Avrupa’da Kazanılan Deneyim”  başlıklı 

makalesinde; Avrupa’daki bazı ülkelerin kırsal turizm uygulamalarına değinmektedir. 

Makalede; coğrafi ortamları benzerlik gösteren ve kırsal turizmde belirli bir düzeye 

ulaşmış; Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya ve İngiltere’deki uygulamalar dikkate 

alınmıştır. Böylece ele alınan ülkelerin kırsal turizm deneyimlerinden yola çıkılarak, 

Türkiye’de turizm türlerinin çeşitlendirilmesine, turizmin alansal dağılımına ve kırsal 

kalkınmaya katkı sağlanması açısından kırsal turizmin tanıtılması amaçlanmıştır.  

 
 
Gürlük (2001), “Kırsal Kalkınma Projelerinin Makro-Ekonomik Kriterlere Göre 

Değerlendirilmesi: Cumalıkızık Örneği” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında; kırsal 

alanlara alternatif bir gelir kaynağı olan kırsal turizm konusu incelenmiş ve kırsal 

turizmin bölgeye uygulanmasıyla, projenin halk üzerinde yaratacağı sosyo-kültürel 

değişiklikler, uygulanan anket sonuçlarına göre değerlendirilmiştir.  

 
 
Akay (2002), “Kocaeli Depremi Sonrası Yalova İli Gelişim Plan Stratejileri” başlıklı 

doktora tez çalışmasında; Yalova’nın depremselliği göz önünde tutularak ilin yeniden 

yapılanması kapsamında farklı amaçlar için stratejiler geliştirmek hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında öncelikle alanda yerel yönetimlerin ve turistlerin beklentilerini 

tespit etmek amacıyla anketler uygulanmış ve koruma, tarım, turizm ve rekreasyon, 

yerleşim olmak üzere dört farklı gelişim stratejisi belirlenmiştir. Bu doğrultuda alanın 

doğal ve kültürel özellikleri CBS ortamına aktarılarak incelenmiş ve belirlenen 

stratejilerle ilişkili olma durumuna göre alanı yakından tanıyan farklı meslek 

disiplinlerinden gelen uzman görüşleri doğrultusunda katsayılar verilmiştir. Sonuçta da 
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her bir strateji için CBS ortamında çoklu faktör analizi uygulanarak çalışma alanı ve 

bölgelerinin ekolojik özelliklerine göre hangi stratejilere ne derece uygun olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca her bir strateji için de SWOT analizi uygulanarak avantaj ve 

dezavantajlar ortaya konmuştur.  

 
 
Yagüe Perales (2002), “Rural Tourism in Spaın” başlıklı çalışmasında; modern kırsal 

turistleri doğrudan tanımlayan ve karakterize eden değişkenleri belirlemektir. Çalışma 

İspanya’nın El Alto Palancia bölgesinde (Iber yarımadasının doğusunda, Akdeniz’e 

yakın bir konumda) yürütülmüştür. Yirmidokuz kasaba ve köyden oluşan bölge, tarihi 

ve sanatsal değerler ile çekici doğal kaynaklara sahip 99.717 ha büyüklüğündedir. Arazi 

çalışmasının temelini 23 soruluk bir anket çalışması oluşturmaktadır. Ankette; 

turistlerin demografik profili (örn: yaş, cinsiyet, gelir seviyesi gibi), seyahatin 

organizasyonu (örn; kalış süresi, kalma yeri tercihi, ulaşım), turistlerin alanın doğal ve 

kültürel kaynak değerleri hakkındaki görüşleri ve yapmaktan hoşlandıkları aktivite 

tercihlerini ortaya çıkartacak sorulara yer verilmiştir. Anket sayısı,  yaz sezonundaki  en 

fazla turist sayısı turizm bürolarından elde edilen verilere göre 30.000 olarak tahmin 

edileceği için  temsili turist örneklemesi yapılmıştır. % 95 doğruluğa ve % 4 hata payına 

sahip 600 anket yapılmıştır. Ancak bunlardan 500 tanesi değerlendirilmiştir. 

Populasyonu temsil edecek örneklemenin ortaya çıkarılmasında 20 köy tesadüfi olarak 

seçilmiştir.  Turistlerin fazla olduğu yerleri temsil eden 4 köyde 67’şer anket 

doldurulmuştur. Orta yoğunlukta turistlerin olduğu yerleri temsil eden 6 köyde aynı 

istatistiksel kriterlere göre 37’şer anket doldurulmuştur. Turist yoğunluğunun az olduğu 

yerlerde ise 10 köyde 11’er anket doldurulmuştur.  

 
 
Çalışmada “Logit Binomial Modeli” kullanılmıştır. Bu model; bireysel davranış 

kararları ile ilgili geniş kapsamlı soruları içeren turizm alanında anketlerden elde 

edilecek veriler için uygulanmaktadır. Modern ya da geleneksel turist tanımına  ilişkin 

olarak; “bir bölgeyi tatil için seçme nedenleri” olarak belirlenen değişkene verdikleri 

cevap etken olmuştur. Bölgeyi seçme nedeni olarak; yakınlarının, akrabalarının veya 

kalacak yerlerinin olması gibi bölgeye sürekli bağlarının olması geleneksel turistleri 

tanımlarken, bölgeye belirgin yerel kökenlerinin olmaması ise modern turistleri 

belirlemiştir.  
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Modern kırsal turistler için yapılmış tanıma göre; kırsal turizmle ilgili belirli kaynaklara 

olan ilgi, bu modeldeki bağımsız değişkenler olarak ele alınmaktadır.  Bu kaynaklar ise 

doğal ve kültürel kaynaklardır. Bu değişkenler 1-5 arasında puanlanmaktadır. Buna göre 

3 kararsız olma durumunu, 1  kaynağa ilgi duyulmamasını, 5 ise en üst düzeyde ilgiyi 

ifade etmiştir. Doğal kaynaklar indeksi (ırmaklar, dağlar, ormanlar ve çayırlar) ve 

anıtlar ve folklor indeksi (anıtlar, geleneksel mimari, folklor ve yerel festivaller) olmak 

üzere 2 indeks geliştirilmiştr.  

 
 
Diğer bir bağımsız değişken ise, turistin bölgede olmasını istediği aktivitelerdir. 

Turistlerin ilgi gösterdiği aktiviteler 1, ilgi göstermediği aktiviteler  0 değerini almıştır. 

Bu değişkenler; trekking (doğa yürüyüşü), rehber eşliğinde yürüyüş ve bisiklete 

binmek, jiplerle rehberli turlar, ilgi çeken noktalara rehberli ziyaretler, at üstünde 

rehberli turlar, ata binme, vadiye tırmanma veya vadiye inme, kayıkla gezinti, yerel 

marketlerde alışveriş, el sanatlarına yönelik alışveriş, ırmakta balık tutmak, tarlada 

çalışmaya katılmak, kilise vakfının restorasyonunda çalışmak. Bu listedeki tarlada 

çalışmaya katılmak, kilise vakfının restorasyonunda çalışmak en spesifik değişkenler 

olduğu için diğerleriyle birleştirilmemişlerdir. Diğerleri kendi aralarında ikişer, üçer 

birleştirilerek toplam 6 kategoride değerlendirilmiştir.  

 
 
Bu modelde yaş grupları;  55 yaşından büyük turistler, 35-54 yaş arasındaki turistler 

için ve 34 yaşından küçükler olmak üzere 3 kategoride incelenmiştir.   Eğitim durumu, 

gelir grupları ve cinsiyet için de buna benzer kategoriler şeklinde incelemeler 

yapılmıştır. Bunlarda da her bir kategori için o gruba giriyorsa 1,  girmiyorsa 0 değerini 

almıştır.  

 
 
Bütün bu analizler sonunda; Alto Palancia bölgesinde kökenleri bulunmayan, ancak 

doğal kaynaklarla, doğa yürüyüşüne, bisiklet  binmeye ve jiple gezinti yapmaya ilgisi 

olan ancak balık tutmayı ve avlanmayı sevmeyen, 34 yaşın altındaki turistler modern 

kırsal turistler olarak belirlenmiştir. İstatistiksel analizlere göre, bölgeyi ziyaret eden 

turistlerin 500 kişiden 331’i gibi büyük bir kısmının bölgeye bağlarının olduğu 
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görülmektedir. Bu da bu bölgeyi ziyaret eden geleneksel kırsal turistlerin çok olduğu 

sonucunu göstermektedir. 

 
 
Topay (2003), “Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları 

Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı doktora tez çalışmasında; 

kırsal alanlarda gerçekleştirilebilecek bazı rekreasyon-turizm etkinlikleri için en uygun 

alanların saptanabilmesi amacıyla bir yöntem oluşturarak bu yöntem doğrultusunda 

Bartın –Uluyayla kırsal alanında, araştırmada ele alınan etkinlikler için uygun alanları 

saptamıştır. Bu doğrultuda, öncelikle kırsal alan rekreasyon-turizm etkinlikleri ve bu 

etkinliklere ait değerlendirme faktörlerini belirlemiştir. Belirlenen bu faktörler uzman 

görüşleri de alınarak “uygunluk sınıfı değerleri” olarak çizelgelere aktarılmıştır. Sonuçta 

da değerlendirme faktörleri doğrultusunda araştırma alanına ait doğal ve kültürel 

özellikler belirlenmiş bilgisayar ortamında oluşturulan veri tabanı, etkinliklere ait 

değerlendirme faktörlerine göre sorgulanarak her etkinlik için en uygun ve koşullu 

uygun alanlar saptanmıştır.  

 
 
Cengiz (2003), “Peyzaj Değerlerinin Korunmasına Yönelik Kırsal Kalkınma Modeli 

Üzerine Bir Araştırma: Seben İlçesi (Bolu) Alpağut Köyü Örneği” başlıklı doktora tez 

çalışmasında; kırsal alan, kalkınma ve kırsal kalkınma kavramlarına yönelik olarak  

Seben İlçesi (Bolu) Alpağut Köyü örneğinde alan kullanım altertaniflerinin seçim ve 

değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla, köyün özelliklerinin gerekli kıldığı 

öncelikli alan kullanımı  saptanmış ve çalışma örnek köy yaklaşımı ile irdelenmiştir.  

 
 
Güngör (2003) tarafından yapılan “Beyşehir İlçesi ve Yakın Çevresi Turizm ve 

Rekreasyon Kullanımına Yönelik Peyzaj Potansiyelinin Saptanması Üzerine Bir 

Araştırma” başlıklı doktora çalışmasında; çalışma alanının neden seçildiğinin 

anlaşılması, alanın tanıtılması ve mevcut potansiyel verilerin ortaya konabilmesine 

ilişkin SWOT Analizi, Görsel Kalite Analizi, Reyting Analizi, Turizm Tesisleri Durum 

Analizi ve Turizm Ürünleri Değerlendirme Analizleri yapılmıştır. Daha sonra çalışma 

alanında, turizm ve rekreasyona yönelik; iklim potansiyeli, hidroloji potansiyeli, 

topografik yapı potansiyeli, toprak potansiyeli, ulaşım potansiyeli, kültürel ve tarihsel 
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yapı potansiyeli 2x2 km’lik plankarelere ayrılarak ayrı ayrı hesaplanmış ve hepsinin 

toplamının aritmetik ortalaması peyzaj potansiyeli değerini oluşturmuştur.  Sonuçta da 

plankarelerin aldıkları değerlere göre turizm ve rekreasyona yönelik olarak peyzaj 

potansiyelleri saptanmıştır. 

 
 
Gürer (2003), “Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Bağlamında 

Değerlendirilmesi, Cumalıkızık Örneği” başılıklı yüksek lisans tez çalışmasında; 

Türkiye’de kırsal alanların korunmasına yönelik olarak kırsal turizm etkinliğini 

araştırmıştır. Bu bağlamda, Bursa-Cumalıkızık kırsal yerleşiminde kırsal turizmde 

doğru uygulama araçlarının seçilmesi ve planlı yaklaşımı sayesinde geleneksel konut 

dokusunun korunması ve yaşatılmasında etkin bir sektör olduğu ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

 
 
Gündüz (2004), “Ankara İli Kalecik İlçesinde Tarımsal Turizme Uygun Alanların 

Saptanması ve Tarımsal Turizm Modelinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma” 

başlıklı doktora tez çalışmasında, tarımsal turizm faaliyetlerinin kentsel ve kırsal nüfus 

açısından önemini ortaya koymak, kentli nüfusunun tarımsal turizm tercihlerini ve 

gereksinimlerini kırsal nüfusun sosyo-ekonomik gereksinimleri ile bir arada 

değerlendirebilmek ve tarımsal turizm konusunu Ankara İli Kalecik İlçesinde 

sürdürülebilir kırsal kalkınmanın bir aracı olarak tartışmak amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda hem araştırma alanını hem de hedef kullanımın gerçekleşeceği Ankara İli’ni 

kapsayan anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra 

tarımsal turizm faaliyetlerine uygunluk kriterleri belirlenmiş ve “Delphi tekniği” 

doğrultusunda uzman görüşüne sunularak yapılan değerlendirmeler sonucunda, 

araştırma alanında tarımsal turizm faaliyetlerine uygunluk gösteren alanlar belirlenerek 

bir tarımsal turizm modeli oluşturulmuştur. 

 
 
Başal vd. (2004) tarafından yapılan “Orta Kızılırmak Havzası 15322 Ekolojik Biriminin 

Tarımsal Sit-Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Oluşturulması” başlıklı 

çalışmada; Ankara-Kırıkkale karayolu üzerinde Kalecik yol ayrımı ile Yahşiyan 

köprüsü arasında kalan ve Kızılırmak boyunca uzanan alanda, rekreasyonel 
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kullanımlarla tarımsal sit kavramının bütünleştirilmesine yönelik olarak alan kullanım 

deseni oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın amacı, alanın doğal ve kültürel 

özelliklerinin durumuna bağlı olarak tarım (sebze, meyve-bağ), rekreasyon (suya dayalı 

rekreasyon, karasal rekreasyon), yerleşim ve koruma-ağaçlandırma olmak üzere altı 

farklı kullanım tipi belirlenmiş ve her olası alan kullanım tipi her bir değerlendirme 

faktörü için etki ve katkı dereceleri saptanarak ayrı ayrı analiz edilmiştir.  Etki 

derecesinin hesaplanmasında, projede araştırmacı olarak görev yapan 9 uzmanın yaptığı 

puanlamalar esas alınmıştır. Katkı derecelerinin oluşturulmasında ise, değerlendirme 

faktörünün alt grubunun olası alan kullanım tipine uygunluğu dikkate alınmıştır. 

Sonuçta da etki ve katkı dereceleri çarpılmış ve kapasite derecelerine bağlı olarak uygun 

ve uygun değil şeklinde uygunluk analizi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle de olası her 

kullanım tipi için araştırma alanı dahilinde uygun olan yerler saptanmış ve çeşitli 

öneriler geliştirilmiştir.   

 
 
1.2.2 Araştırma alanı ve yakın çevresine ilişkin çalışmalar 

 
Doğanay (1998), “Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma: Safranbolu 

Platosu” başlıklı Doktora tezi çalışmasında; doğal eşiklerin sınır olarak ele alındığı 

Safranbolu platosunun doğal ve kültürel özelliklerini ayrıntılı olarak ele almıştır. Bu 

amaçla; araştırma alanının  hidrolojik yapısı, toprak yapısı, bitki örtüsü özellikleri, 

tarihi, yerleşme şekilleri, tarımsal özellikleri ve ürünleri, ekonomik yapısı ve idari yapısı 

ortaya konmuştur.   

 

Meraki (1999), “Karabük İli Safranbolu İlçesi Yörükköyü Kaymakçıoğlu (Kaymaklıgil) 

Konağı  Restorasyon Önerisi” başlıklı yüksek lisans tezinde; Köyde yer alan 

Kaymakçıoğlu konağına ilişkin restorasyon çalışmalarının amacına, neden ve nasıl 

korunması gerektiğine   ilişkin bilgiler  yer almaktadır.  

 
 
Hersek vd. (1999), “Safranbolu Yörükköyü Geleneksel Yaşam Biçimi ve Evleri” 

başlıklı çalışmalarında; Safranbolu Yörükköyü’nü mimari dokusu, koruma ve 

restorasyon çalışmaları  ve  sosyo-kültürel karakteristikleri açısından ele almışlardır. Bu 
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doğrultuda köyün geleneksel mimari özellikleri tanımlanarak, fiziksel özellikleri, tarihi 

gelişimi, nüfusu, ekonomisi, turizm potansiyeli, yerleşim dokusu, gelenek ve 

görenekleri üzerinde durulmuş ve köyde gerçekleştirilen koruma onarım çalışmalarına 

yer vermişlerdir.  

 
 
Meraki (2001)’in, “Safranbolu, Yörükköyü Geleneksel Konut Dokusunun Korunması 

ve Sağlıklaştırılmasına Yönelik Bir Öneri” başlıklı yüksek lisans tezinde ise köyün 

sahip olduğu taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla köy üç ana bölgeye ayrılarak her bir bölge içerisine giren yapıların 

“karakteristik”, “çevresel” ve “niteliksiz” olarak gruplandırmaları ve bu yapıların 

alandaki dağılımları incelenmiştir. dağılıma göre; ı. bölge içerisine giren 44 adet yapının 

6 adeti “ender”, 24 adeti “karakteristik”, 4 adeti “çevresel”, 3 adeti “niteliksiz” ve 7 

adeti ise yeni yapı, ıı. bölge içerisine giren 82 yapıdan 17 adeti “ ender”, 43 adeti 

“karaktersistik”, 2 adeti “çevresel” ve 9 adeti “niteliksiz”, ıı. bölge içerisine giren 15 

adet yapıdan ise 2 adeti “ender”, 8 adeti “karakteristik” ve 1 adeti ise “niteliksiz” 

özelliğe sahip olmuştur. Bu çerçevede çalışmada; geleneksel doku özelliği olan köyün 

tamamının korunması, çevre ile uyumlu olmayan yapıların uyumunun sağlanması ve 

konfor koşullarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca tezde köyün merkezinde yer alan “Çökön Meydanı ve yakın çevresi” 

ni kapsayan özel bir proje alanı düzenlenerek; ziyaretçilerin bizzat içinde yaşayacakları 

bir mekan haline dönüştürülmüştür. Bu mekanda; yöresel yemeklerin yapılarak 

konuklara ikram edildiği, bazı yapıların kültürel etkinliklerin sergilendiği mekanlara 

dönüştürüldüğü, bazı inanış ve geleneklerin tanıtıldığı, istekli ailelerin konutlarındaki 

odaları pansiyona dönüştürdüğü ve köye özgü el sanatlarının öğretildiği çalışmaların 

gerçekleşmesi hedeflenmektedir.    

 
 
Bekişoğlu (2002)’nin “Safranbolu Yörükköyü Tarihi Çevresinin Peyzaj Planlaması” 

başlıklı Safranbolu Yörükköyü’nde örneklenen yüksek lisans tez çalışmasında ise, 

yörenin turizm açısından değerlendirilebilirliği ortaya konmuştur. Bu amaçla, tez 

kapsamında alanın doğal ve kültürel özellikleri ve yörede bulunan geleneksel yapıların 

özelliklerine yer verilerek bir kentsel tasarım projesi yapılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
2.1 Kırsal Alan 

 
Ülkemizde kırsal alanlar, farklı  araştırmacılar tarafından nüfus durumu, coğrafi durum, 

yönetsel biçim gibi değişik kriterler dikkate alınarak farklı şekillerde 

tanımlanmaktadırlar. 

 
 
Kentsel yerleşmeler dışında kalan yerler olarak nitelendirilebilecek “kırsal alanlar” 

aslında tanımlayıcı somut-nesnel öğeleri bulunan alanlardır. 

 
 
“19 Mart 1924’deki 442 sayılı Köy Kanunu” na göre köy; nüfusu 2000’den aşağı olan 

yerleşim birimleridir. Cami, okul, otlak, yaylak ve baltalık gibi ortak malları bulunan ve 

toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar  bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy 

teşkil ederler. Yine köy kanununa göre 2000 ile 20.000 arası nüfusa sahip yerleşim 

alanları kasaba, 20.000 den fazla olan yerleşim alanları ise kent olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tanıma göre nüfus kriteri göz önüne alındığında; 20.000 den az 

nüfusa sahip yerleşim yerleri kırsal alan kapsamına girmektedir  (Akça vd. 2000). 

 
 
OECD’ye göre ise, km2  başına nüfus yoğunluğunun en fazla 150 olduğu yerler kırsal 

alan kapsamına girmektedir. Farklı ülkelerdeki nüfus yoğunluğu baz alındığında ise 

kırsal alanlar Çizelge 2.1’de gösterildiği şekilde tanımlanmıştır.   

 
 
Çizelge 2.1  Farklı ülkelerde kırsal yerleşim yeri için seçilen kriterler (Türksoy ve Yörik 

2004) 
 
Ülke Kırsal Yerleşim Yeri İçin Seçilen Kriter 

Avustralya Nüfusu 100 kişiden az olan yöreler 

Avusturya Nüfusu 5000 kişiden daha az olan yöreler 

Kanada Km başına 400 kişiden daha az nüfus yoğunluğu olan yöreler 

İngiltere ve Galler Nüfusu 10000’den daha az  olan yöreler 

Fransa 2000 kişiden az topluluklar ya da birbirlerine 200 m’den fazla uzak olmayan 

evlerde yaşayanların bulunduğu yöreler 

Portekiz ve İsveç Nüfusu 100 kişiden daha az olan yöreler 
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Yönetsel biçim dikkate alındığında ise il ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları 

dışındaki bucak ve köyler kırsal alan olarak kabul edilmektedir (Akça vd. 2000). 

 
 
Kırsal alanda yaşama ortamı ve ekonomik aktiviteler, önemli ölçüde doğal üretim 

kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır. Ekonomik-toplumsal-kültürel 

gelişme süreci, göreli olarak daha yavaş işlemektedir. Aynı zamanda da gelenek ve 

törelerin yaşam biçimini ve kurallarını etkileme gücü fazla olduğu alanlardır (Anonim 

2000a). 

 
 
Kırsal alan; metropolitan yerleşimler dışında yer alan illeri kapsayan, ilçe, köy ve 

mezralarda her türlü sosyal güvenceden (iş olanakları, sigorta, emeklilik, eğitim, sağlık 

ve kültürel etkinlikler) yeterince yararlanamayan bireylerin sayısal çoğunluğu 

oluşturduğu mekansal büyülüğü ifade etmektedir (Anonim 2000a). 

 
 
Başbakanlık DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kırsal Sanayi Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’na göre ise kırsal alan “ekonomik nitelikteki etkilerin ağırlıkla 

doğal kaynakların değerlendirilmesine dayandırıldığı yüz yüze ilişkilerin göreceli olarak 

daha yaygın olduğu yaşama kurallarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere göre 

biçimlendiği, teknik ve teknolojik gelişmeler ile ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmelerin daha yavaş ve dolayısıyla gecikmeli olarak gerçekleştiği ortamlardır”. 

 
 
Avrupa Birliği’nde ise kırsal alan çok farklı şekillerde ele alınmaktadır. Kırsal alanlar, 

insanoğlunun kendi cinsiyle ve doğa ile girdiği çeşitli etkileşimlerin üzerinde yer aldığı 

alanlardır. Bu alanlar, çoğu zaman tarım ve ormancılığın temel olduğu ama bunun 

yanında turizm, küçük ve orta ölçekte sanayinin ve el sanatları gibi diğer iktisadi 

faaliyetlerin de önemli olduğu, üzerinde insanoğlunun köy, pazar gibi sosyal yapılar 

yükselttiği, ekolojik açıdan değerli ve kentli insanlarla da sürekli etkileşim halinde 

olunanalanlardır  (Anonim 2004a). 
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Clok, 1977 yılında ilk olarak kırsallığın derecesini tanımlamıştır. Bu tanıma göre 

kırsallığı çeşitli sınıflara ayırmış ve erişilebilirliği arttıkça kentsel alana doğru 

yaklaştırmıştır. Şekil 2.1’de verilmiştir.   

 
 
Erişim zor                                    Orantılı erişim                                                Erişilebilir                                  

 

Yoğun Kırsallık Orta Derecede Kırsallık   Orta Derecede Olmayan Kırsallık  Az Kırsallık    Kentsel Alan 

 

Şekil 2.1 Kırsal alan dereceleri (Clok 1977).                                  

 
 
Kırsal alanlar konum olarak; büyük kent yerleşimlerinden uzakta olan küçük 

yerleşimler, metropol alanların bitişiğindeki kırsal alanlar ve kıyılardaki kırsal alanlar 

olarak sınıflandırılmaktadırlar  (Adak 1997). 

 
 
Kırsal alanların başlıca dört önemli işlevi bulunmaktadır. 

• Gıda üretim yerleridir, 

• Köy el sanatları ve endüstri için zemin oluştururlar, 

• Tarım ve diğer ekonomik dallarda faaliyet gösteren halkın yerleşme alanlarıdır, 

• Kentler ve endüstri yerleşmelerindeki halk için dinlenme yerleridir. 

 
 

Bu nedenle, kırsal alanların ve bu alanlarda yer alan doğal ve kültürel kaynakların 

ekonomik ve sosyal açıdan büyük önemi bulunmaktadır (Koç 1984). Çünkü kırsal 

alanlar, doğal ve kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanının giderek artan rekreasyon 

gereksinimine geçmişten günümüze cevap vermeye çalışmaktadır. İnsanların kırsal 

alanları tercih  sebepleri ise: (Anonymus 1992, Page and Gatz 1997).  

 

• Uzaklık ve yalnızlık 

• Dinlendirici çevre 

• Macera, spor veya hobileri sürdürme olanağı 

• Sağlıklı olma isteği, temiz hava, 

• Vahşi yaşam ve kır manzarası, doğaya karşı ilgi, 
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• Kırsal toplulukların tecrübesi, kültür ve hayat şekilleri, 

• Kentsel yaşamdan farklılaşma, 

• Doğal kaynakları koruma gibi kırsal aktivitelerde yer alma, 

• Tarihsel alanları keşfetme, tarihi mirasla ilgilenme gibi nedenlerdir. 

 
 
Sağcan (1986)’a göre; kırsal alanlar her ne şekilde olursa olsun, doğal alanlardan 

günümüze kalan rezerv alanlarını temsil etmektedirler.  

 
 
Tüm kırsal yerleşimlerin ortak özelliği; ekonominin tarım ve ormancılığa dayanması, 

nüfus yoğunluğunun düşük olması, gizli işsizliğin bulunması, gelir seviyesinin ülke 

ortalamasından düşük olması, geniş aile yapısı ile sosyal ilişkilerin gelenek ve 

göreneklere göre yürütülmesidir (Soysal 1998). 

 
 
Kırsal yerleşim birimlerini; köy, mahalle, oba, kom, mezra ve divan oluşturmaktadır. 

Bu yerleşim birimlerinden köy,  Doğanay (1993)’e göre; ekonomik yapı itibariyle 

tarıma dayanan, kendine özgü toplumsal ilişkilere ve belirli bir yerleşme sınırına sahip 

olan en küçük yönetsel birimdir. 

 
 
Kırsal toplum ise geleneksel anlamı ile, kırsal kesimde yerleşmiş kendilerine özgü 

sosyal, ekonomik  kültürel özellikleri ve eğilimleri olan, gündelik gereksinimlerini 

birbirlerine bağlı bir ilişkiler sistemi ile gidermeye çalışan ve büyük ölçüde kendi 

kendine yeterli insan topluluğudur. Çiftçi birlikleri, çiftçi dernekleri, kooperatifler ve 

ziraat odaları da kırsal toplum örgütleridir. 

 

 
2.2  Kırsal Turizm 
 

Kırsal alanlar, turizm türleri içinde yalnızca kırsal turizm gelişmesine uygun alanlar 

değil, aynı zamanda bu ortamı paylaşan birçok turizm türünün de “mekanı” sayılırlar. 

Kamp-karavan turizmi, ekoturizm, yeşil turizm, mağara turizmi, akarsu turizmi, yayla 

turizmi, dağ turizmi, kış sporları turizmi, av turizmi vb. gibi doğrudan doğaya dayalı 
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olarak yapılan turizm türleri veya turistik aktiviteler bunlara örnek teşkil etmektedir. Bu 

turizm türleri kırsal mekanları en az kırsal turizm kadar kullanmaktadırlar (Soykan 

1999).  Bazı akademisyenler ve turizmciler tarafından yayla turizmi, çiftlik turizmi, 

ekoturizm,  doğa turizmi, kültür turizmi, tarımsal turizm gibi değişik isimlerle 

adlandırılsa da aslında belirtilen bu turizm türleri kırsal turizmin değişik şekillerini 

oluşturmaktadır. Bu sebeple kesin bir tanım yapmak zordur.  

 
 
Kırsal turizm çok kısa bir tanımla “kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm türüdür”. 

Turizm için kırsalın taşıdığı anlam; deniz turizm merkezleri dışında kalan, kentsel 

yerleşimlerden uzakta,  kırlara özgü doğal ve kültürel yapının korunduğu ve yapaylıkla 

tanışmamış (otantik) alandır  (Greffe 1994). 

 
 
Aşağıda kırsal turizme yönelik yapılan farklı  tanımlamalara değinilerek, kırsal turizm 

kavramı ile anlatılmaya çalışılan çeşitlilik ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunlar:  

 
 
• Kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak 

amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü 

etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür (Soykan 

2000). 

• Alandaki temel ekonomik aktiviteleri tamamlayıcı, yerel ürünlerin kullanımını 

destekleyici ve yerel aktivitelere katılımı sağlayıcı bir turizm çeşididir. Kırsal 

çevrede gerçekleştirilen doğal, sosyal ve kültürel aktivitelerin hepsini kapsar 

(http://www. insula.org/tourism/pagina_n8.htm, 2003). 

• Güvenli ve huzurlu bir yerleşim biriminde (ortamında) yapılan bir tatil faaliyeti 

olup, doğal kaynaklar, kültürel miras ve kırsal yaşam tarzına katılımdır. Kırsal 

alanda yaşayan toplumla, toplumun ürettiği ve geçmişten devraldığı sosyo-kültürel 

değerlerle etkileşim halinde, kırsal alana özgü huzur ortamından ve doğal 

kaynaklardan, dinlenme ve bilgilendirme amaçlı yararlanma faaliyetidir (Özçatalbaş 

2000).  
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• Daha çok çiftliklere ve doğaya yönelik olarak yapılan turistlerin çiftlik gezme, balık 

tutma, ata binme, uzun yürüyüş gibi etkinliklere katıldıkları turizm türüdür (Yarcan 

1996). 

• İnsanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, 

buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun 

mekanlarda talep ederek geçici konaklamalarını  içeren turizm türüdür (Esengün vd. 

1999). 

• Kırsal alanlarda doğal ve/veya tarihi çekiciliklerin belirli ölçüde bulunduğu 

yörelerde, ana ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun, tarımsal uğraşılarını 

sürdürmekle birlikte evlerinin, ambarlarının kullanmadıkları uygun bölümlerini 

profesyonel amaçla ziyaretçi ağırlayabilecek yalın bir konaklama tesisine 

dönüştürerek, ek iş olarak küçük turizm işletmeciliğinin yapılmasıdır (Anonim 

2003a). 

• Kırsal turizm, kırsal alanlarda, doğa ve/veya tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde 

bulunduğu yörelerde ana ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun, tarımsal 

faaliyetlerini sürdürmekle birlikte ziyaretçi ağırlayabilecek şekilde yönlendirilerek 

küçük turizm işletmeciliği yapmasının sağlanmasıdır (Soykan 2001). 

• Doğaya dayanan aktiviteler, festivaller, tarihi geleneksel olaylar, sanat gösterileri, 

tarımsal turizm, halk tiyatrosu vb. gibi çok yönlü uygulamalardan ve çiftlik temelli 

turizmden eğitimsel seyahate kadar herşeyi içeren kompleks bir aktivitedir (Lane 

1993).  

 
 
Verilen tanımlamaların yanı sıra farklı ülkelerde de kırsal turizme yönelik çeşitli 

tanımlar geliştirilmiştir. Örneğin Finlandiya’da; kırsal turizm, uzak mekanlarda yer alan 

kulübelerin ziyaretçilere kiralanması ve kırsal alanlarda yiyecek içecek hizmetlerinin 

geliştirilmesidir. Macaristan’da ise sadece köylerde gerçekleştirilen yöreye özgü 

konaklamayı, yerel aktiviteleri ve tarımı kapsayan hizmetlerdir. Hollanda da ise; 

özellikle çiftliklerde kamp yapmak ve bisiklete binmek, ata binmek ve yürümek gibi 

rotası belirlenmiş aktivitelere katılmak iken, Yunanistan’da geleneksel mobilyalarla 

döşenmiş odalarda konaklamak ve ev yapımı ürünlerle geleneksel biçimde beslenmektir 

(Gürer 2003). 
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Türkiye’de ise kırsal turizm; kırsal alanlarda yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik 

değerlerin üretimi ve tanıtımını ön planda tutan bir turizm türüdür. Kırsal turizm 

tesisleri ise; Turizm Bakanlığı’ınca sınırları ve mevkii tespit edilen kırsal alanlarda 

geliştirilmeleri planlanan veya köy ve çiftlik evleri gibi kırsal alanlardaki mevcut 

yapılaşmanın iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya bu türde yeni yapılan 

mekanlarda düzenlenen, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az 5 odalı 

konaklama tesisleri olarak tanımlanmaktadır  (Gürer 2003).    

 
 
Tüm bu tanımlamaların yanı sıra kırsal turizm kapsamında ele alınan ya da kırsal 

turizme eş değer olarak tanımlanan doğal turizm, kültürel turizm ve tarımsal turizm 

kavramlarının açıklanması, bu turizm türlerinin kırsal turizm ile ilişkilerini (benzerlik ve 

farklılıklarını) ortaya koymak açısından önemli olacaktır.  Öyle ki Soykan (2002a)’nın 

yaptığı tanımlamaya göre;  kırsal turizm, “doğal çevre, kırsal yerleşme ve yerel 

ekonomik etkinliklerle bitünleştirilmiş bir turizm biçimidir” sözü de bunu 

kanıtlamaktadır.  

 
 
Doğa turizmi: Kısaca; doğal ortamlara yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Görece 

müdahale görmemiş manzara, topoğrafya, su, vejetasyon ve yaban hayatı gibi doğal 

kaynakların kullanımı ile ilgili bütün turizm şekillerini içermektedir. Doğaya dayalı 

turizm, kırsal mekanlarda yapılan rekreasyonel ve macera türü spor faaliyetlerini içine 

almaktadır (Ceballos  and  Lascurain 1996, Özgüç 1998). 

 
 
Öyle ki doğa turisti; değerbilirlilik, katılımcılık ve duyarlılık ruhu içinde, doğal 

özelliklerini nisbeten koruyan alanları ziyaret eden kişilerdir. Amaçları keşfetmek, 

macera, rekabet, dostluk, doğa bilinci yada iç dünyalarını geliştirmektir. Aynı zamanda 

yaban hayatını ve doğal kaynakları kullanırken de tüketici bir anlayışla yaklaşmayan 

kişilerdir  (Bolton 1997). 

 

Dünya Turizm Örgütü (WTO) rakamlarına göre; Avustralya’da doğa turizmine katılan 

insan sayısındaki artış son 3 yılda % 30, Afrika kıtasını ziyaret eden turist sayısındaki 

ortalama artış ise son 9 yılda % 19 olmuştur. Avrupalı turistlerden doğa turizmine 
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katılanların % 20’sini Almanlar, % 23’ünü İsviçreliler ve % 18’ini İskandinav 

ülkelerinden gelen turistler oluşturmaktadır  (İslamoğlu 2002). 

 

Tarımsal turizm: Resortları, çiftlik marketleri, tarımsal turları vb. diğer aktiviteleri 

içeren ziyaretçileri kırsal alanlara çeken kırsal turizm endüstrisinin alt dalıdır. Bu turizm 

çeşidinde gerçekleştirilen; konaklama, balıkçılık eğitim aktiviteleri, hasat toplama gibi 

farklı  çiftlik rekreasyon aktiviteleri özel tarımsal alanlarda yapılmaktadır.   Tarımsal 

turizm; ziyaretçiler için eğlence, sahipleri için de ek gelir getiren ticari bir girişim 

olmuştur (turizm ve doğa turizmi girişimi çeşitli aktiviteleri içermektedir Bunlar;  

(Woodruff 1997). 

 

Roberts and Hall (2001)’a göre; tarımsal turizm,  tarımsal çevre, tarımsal üretim ya da 

tarımsal barınma ile doğrudan bağlantılı turizm ürünlerini içermektedir. 

 

Tarımsal turizm ve doğa turizmi girişimi çeşitli aktiviteleri içermektedir Bunlar;  

(Woodruff 1997).  

 

• Dış mekan rekreasyonu (balık tutma, avcılık, yaban yaşamı izleme, ata binme) 

• Eğitim deneyimi (konserve imalathanesi turu, yemek dersleri ya da şarap tatma) 

• Eğlence (hasat festivali yada ambarda yapılan danslı toplantılar) 

• Konukseverlik (çiflikte kalma, rehber turlar, teçhizat servisi) 

• Çiftlikten direkt satış (yol kenarı standları, ziyaretçinin tarımsal ürünü toplaması ve  

işletmeden satış) 

 

Şekil 2.2’de ABD Oswego Wayne’de yapılan tarımsal turizm aktivitesine ilişkin 

görüntü verilmiştir. 
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Şekil 2.2 ABD Osvego Wayne’de yapılan tarımsal turizm faaliyetleri (Woodruff 1997) 

 

Woodruff (1997)’a göre ise tarımsal rekreasyon faaliyetleri çeşitlidir. Bunlar arasında; 

tarımsal yiyecekler, ürün festivalleri, kır gezintileri, tarihi gezintiler, sergiler, fotoğraf 

çekme, resim yapma, ata binme, dağa tırmanma, yüzme, rafting, yol kenarı standları, 

hayvansal yiyecekler, kamp yapma, piknik yapma, eğitici turlar, avcılık, balık tutma, 

çiçek düzenleme, çiçek festivalleri sayılabilir.  

 
 
Kırsal turizm tarımsal turizmden belli noktalarda farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar; 
 
 

• Kırsal turizm aktiviteleri için çiftlik ya da herhangi bir tarımsal tesisin zorunluluğu 

yok iken tarımsal turizmin temelinde tarım alanları ve çiftlikler vardır (Woodruff 

1997), 

• Tarımsal turizmin ana geliri tarımsal girişimden olmakta iken kırsal turizmde böyle 

bir şart yoktur (Woddruff 1997), 

• Kırsal turizmde tüketicilerin konaklamaları için otantik bir köy evi önem taşırken 

tarımsal turizmde tüketici böyle bir beklenti içinde değildir (Küçükaltan 2002). 

 
Tarımsal turizme yönelik uygulamalara ilişkin örneklere bakıldığında ülkeden ülkeye 

farklılıklar görülmekle birlikte amaç, kırsal toplumun geleneksel yaşam tarzının ve 
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kültürel ve doğal özelliklerinin korunarak gelen ziyaretçilere tanıtılmasını sağlamaktır. 

Örneğin Fransa’da konaklamalar yalnızca çiftliklerde olmayıp “Tarım Odaları” oluşumu 

altında farklı mekanlar katılımcılara sunularak konaklama olanakları ile birlikte çiftlik 

bazlı yiyecek ve ürünlerden satın alma imkanları sağlanmaktadır. Kanada’da Tarım 

Turizmi Komitesi, Yunanistan’da Agroturizm Kooperatifi, Polonya’da Ekolojik Tarım 

ve Turizm Merkezi, ABD’de de  Gıda Kooperatifi gibi kuruluşlar oluşturularak tarımsal 

turizm girişimlerine destek vermişlerdir (Gündüz 2004). 

 
 
Kültür turizmi: Bir bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde fiziki 

özellikler ya da doğal kaynaklar kadar önem taşıyan, onu destekleyen diğer turizm 

çekiciliklerini de tarihi ve kültürel değerler oluşturmaktadır. Festival, folklör, tiyatro, 

sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel 

değerleri tanımak tarihi yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek amacıyla yapılan 

geziler kültür turizmi kapsamına girmektedir  (Emekli 2002).  

 

 
Kültür turizmi,  yerel halkın kültürü, tarihi ve bölgenin arkeolojik özellikleri ile ilişkili 

olan turizm çeşididir. 

 
 
Kültür turizmi, insanların ekonomik, politik ve toplumsal gelişimine dayalı duygu, 

düşünce, dil, sanat ve diğer yaşayış unsurlarının izlerini görmek amacıyla, kendi ikâmet 

ettikleri bölge veya ülkenin dışına geçici seyahat ederek, buralardaki turizm 

işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetten yararlanmalarıdır (Yılmaz-Küçükaltan 2002). 

         

 

Dil, din, sanat, edebiyat, gelenek ve görenek kültürün öğelerini oluşturmaktadır. Bu 

öğeler, aynı zamanda insanlarda sürekli ilgi uyandırmış, insanları seyahate yönelten 

önemli etkenler olarak kabul edilmiştir.  Geleneksel sanatsal ve sportif etkinlikler, yöre 

halkının geçmişini, yaşantısını ve inançlarını yansıtan arkeolojik kalıntılar ile dinsel 

mekânlar, edebi faaliyetler, törenler (doğum, evlenme, cenaze vb.), töreler, kısacası tüm 

folklorik değerler belli başlı yöresel etkinliklerdir. Turizm sayesinde sanat, müzik, dans, 

otantik ürünler topluca “kültür” olarak pazarlanırken, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve 
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yerel boyutlarda kültürel aktiviteler ve sanat ürünlerinin yaşatılması, sunulması da 

turistlerin ilgisine yol açmaktadır  (Lanquar 1995). 

 
 
Dolayısıyla da kültür turizminde; bir toplumun somut elemanı olan mirasının korunmuş 

yapısal öğeleri turistlerin tek ilgi odağı değildir. Buna ek olarak turistleri çekebilecek 

diğer potansiyeller ise;  (Dewally 1999).  

 
 
• Tarım ve geleneksel sanatlarla ilgili olan alet ve araçlar 

• Geleneksel uğraşılar, ailenin ev ve rekreasyonel yaşantıları ve yerel mutfak  

• Önemli toplumsal ve dini olaylar, günler 

• Hikayeler, efsaneler 

• Yerel dil 

• Yerel müzik 

• Kaybolmakta olan el sanatlarının canlanması (dericilik, halıcılık gibi) 

 

 
Custo (1992)’ya göre; turizm üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, Avrupa’daki turizm 

talebinin genelde kentsel odaklı olmakla birlikte yöresel etkinliklere de  yönelik 

olduklarını göstermektedir. Bu durum kültürel turizmin gelişmesi için önemli 

faktörlerdendir. Toplumun kültür etkinlikleri bölgelere, hattâ yörelere göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu değişkenlik kuşkusuz o yörenin sosyo-ekonomik yapıları ile de 

paralellik taşımaktadır. Toplumların düşünce ve değer yargıları, ekonomik faaliyetleri, 

yaşantı biçimleri, inançları doğal olarak farklılık arz edebilmekte, bu durum belki de 

uluslararası turizmin kültür bağlamında yerelleşmesine zemin oluşturabilmektedir 

(Yılmaz-Küçükaltan 2005). 

 

Akdeniz ülkeleri dışında diğer ülkelere bakıldığında,  yerel kültür ile sosyo-ekonomik 

yapı arasındaki iletişim çarpıcı biçimde kendini göstermektedir. Örneğin kültürel 

etkinliklere en fazla önem veren ülkelerden Japonya’da, sulu tarımın özellikle de pirinç 

üretiminin en yaygın olduğu tarımsal bölgelerde çeltik tarlası festivallerinde kimonolu, 

kırmızı kuşaklı kızlar ekim yapmaktada iken Kyoto ve Nagasaki’de ülkenin 
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kuzeydoğusunda ise ticaret ağırlıklı etkinlikler düzenlenmektedir. Kanada Ontario’da 

bulunan tarım ağırlıklı küçük bir kent olan Saint-Jacobs’da tarihi buğday ambarları 

sanat merkezleri haline dönüştürülerek, turistik talep için yoğun bir ilgi odağı 

oluşturmuştur. İsviçre Safiental vadisinde ahşap mekânlardan oluşan çiftlik aslına 

uygun düzenlenerek, gençlik turizmine yönelik olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz-

Küçükaltan 2005). 

 

Almanya’da ise kentlerin tamamına yakınında bu yaşamın kültürel izlerini görmek 

mümkündür. Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl ve Nördlingen’de ortaçağı 

yansıtan “Romantische Strasse” adlı yol, yöresel etkinliklere ulaşmak isteyen 

ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştur. Bavyera’da barok sanatını, kuzeyde ise gotik 

eserlerinin hüküm sürdüğü mekânlar, geçmiş kültürün günümüze yansımasıdır. Ancak 

turistin bölge insanıyla kaynaşma fırsatı bulduğu en önemli etkinlikler özellikle kırsal 

yörelerde düzenlenen şarap haftalarıyla, yerel bayramlardır (Lanquar 1995). 

 

Eski medeniyetler açısından zengin bir potansiyele sahip Yunanistan’da ise; Ulusal 

Turizm Ofisi’nce 1975’ten bu yana otantik evlerin asıllarına uygun bir şekilde 

onarılarak turizme kazandırılması projesi kapsamında belirlenen öncelikli 6 köydeki 

evlerin köyün gelenekselliği, çevre ve fiziksel taşıma kapasitesi ile uyumu 

doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir (Lanquar 1995). 

 

Bugün turizm talebinin, çoğunlukla gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere yönelik gerçekleştiği dikkate alındığında,  yöresel etkinliklerin, kültür düzeyi 

nispeten daha yüksek kentlerin aksine, çoğunlukla kırsal alanlarda olduğu karşımıza 

çıkmaktadır (Yılmaz-Küçükaltan 2002).  

 

Kültür turizminin yörenin sosyo-ekonomik yaşantısı üzerindeki etkileri ise şöyle 

sıralanabilir (Richards 1996). 

 

• Doğal çevrenin duyarlı şekilde korunması, 

• Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlaması, 
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• Bölgenin kültürel değerlerini ve yaşamını tanıtma olanağı yaratarak, bölgeye 

dışarıdan gelen turistleri etkilemesi, 

• Uluslararası işbirliğinin ve özelliklerinin ortaya çıkarılması, 

• Bölgenin kültürel yapısının geliştirilmesi, 

• Ekonomik faaliyetleri kısıtlı bölgelerde dahi gelir ve işgücü yaratması, 

• Turizm sezonunun uzatılması ve turizm coğrafyasının genişletilmesidir. 

 

Kültür turizmi, önceki dönemlerden kalan mimari, arkeolojik ve tarihi önemi olan 

yerleri ve başka insanların değişik yaşam tarzlarını tanımalarını, böylece onların 

gelenekleri, görenekleri ve fiziksel çerçeveleri hakkında doğrudan fikir edinmelerini 

mümkün kılmaktadır  (Emekli 2002).  

 
 
Doğayı ve kırsal alanları kaynak olarak kullanan tüm bu turizm türlerinin tanımlamaları 

doğrultusunda;  kırsal turizmin parametreleri şu şekildedir  (Lane 1994).  

 
 
• Kırsal alanlarda gerçekleşir, 

• Ufak ölçekli ve geleneksel etkinlik ve girişimlere, çevresel değerlere ve tarihsel 

mirasa dayanır,  

• Yerel halkın kontrolü altında yavaş gelişir, 

• Üniform değildir, turizmin karmaşıklığını yansıtır.  

 
 
Kırsal turizm üzerindeki incelemelerin eksikliği, kırsal turizmi nelerin oluşturduğu 

konusundaki genelde kabul edilen tanımlamaların olmaması sebebiyle ortaya 

çıkmaktadır. Bazen kırsal turizm çiftlik turizmi ile eşit sayılmaktadır. Aslında çiftlik 

turizmi kırsal turizmin sadece bir türüdür. Bazı yazarlar dış mekan etkinliklerini, milli 

park turizmini ve doğal alanları kırsal turizmin içine almakta, bazıları ise dışında 

bırakmaktadır. Boyut ve tip göz önüne alındığında kırsal yerleşimdeki geniş çeşitlilik, 

kırsal turizmi oluşturan öğeler konusunda karışıklığa yol açmaktadır (Oppermann 

1996).  
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Kırsal turizm de temel hedef, planlama ve alt yapı hizmetleriyle tarımsal bir köyü 

turistik bir yerleşim haline dönüştürmektir. Bu açıdan bir yerleşimin turistik bir 

yerleşim haline dönüşebilmesi için;  

 
 
• Yerleşimin mevcut turistik aksların üzerinde olması,  

• Yerleşimde mevcut tarihi, kültürel ve folklorik değerlerin olması,  

• Yerleşmedeki yerel idarenin iş birliğine hazır olması,  

• Yerleşmede alt yapı sisteminin olması, 

• Yerleşmede yaşayanların turizmin  gelişmesine istekli olması, 

• Konaklama için gelişme olanaklarının bulunması, 

 
 
kriterlerinin göz önüne alınması gerekmektedir (Anonim 2003a). Ayrıca bu kriterlere ek 

olarak  kırsal turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için finansman gücü 

ile birlikte  iyi bir organizasyon gereklidir (Özçatalbaş 2000). 

 
 
Bu özelliklere bağlı kalarak kırsal turizmin kentsel turizmden farklı yanları Çizelge 

2.2’deki gibi özetlenebilir. 

 

Çizelge 2.2 Kırsal turizm ile kentsel turizmin karşılaştırılması (Lane 1994) 
 
Kentsel Turizm Kırsal Turizm 

Az açık alan 
10.000 kişinin üzerindeki yerleşimler 
Yapay çevre 
Çoğunlukla iç mekan  aktiviteleri 
Toplu eğlenceler 
Büyük tesisler 
Uluslararası-Ulusal kuruluşlar 
Turizme ayrılan büyük zaman 
Profesyonel yönetim 
Yöre dışında yaşayan turizm personeli 
Çok sayıda ziyaretçi 
Kentsel ortam çoğunlukta  
Modern binalar 
Dejenere olmuş gelenekler 
Çiftliksiz ve ormansız bir ortam 
 

Çok açık alan 
10.000 kişinin altında yerleşimler 
Doğal çevre 
Çoğunlukla açık hava aktiviteleri 
Bireysel eğlenceler 
Küçük tesisler 
Yerel kuruluşlar 
Turizme kısmen az ayrılan zaman 
Amatör yönetim 
Çoğunluğu yöre halkın katıldığı turizm personeli 
Az sayıda ziyaretçi 
Sade, doğal bir  bir ortam 
Geleneksel konutlar 
Korunmuş gelenekler 
Çiftlik ve orman ortamı 
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Kırsal turizmde uygulanan başlıca etkinlikler ise: 

 
 
• Tarımsal çiftliklerde veya köylerde, tarıma ve hayvancılığa dayalı etkinlikler (sebze, 

meyve, çiçek vb. ürünlerin toplanması, ön işleme çalışmaları, hayvan besleme, 

hayvansal ürünleri elde etme ve değerlendirme peynir-yoğurt yün vb. işlemleri). 

(Turistler, bu etkinlikleri izlemekte ya da bizzat katılmaktadırlar), 

• Yerel el sanatlarıyla ilgili uygulamalar (dokumacılık, dikiş-nakış-örgü işleri, 

seramik, bakır, demir, ağaç, cam işleri vb.), 

• Müze (doğa tarihi, arkeoloji, etnoğrafya vb.), ören yeri, anıt gibi tarihsel- kültürel 

yerleri ziyaret, 

• Milli park, doğal anıt, hayvanat bahçesi, ilginç oluşumlar vb. ziyaret, 

• Yakın çevre turları (yürüyerek, atlı, bisikletli vb.), 

• Piknik yapma, 

• Sportif etkinlikler (binicilik, avcılık, balıkçılık, atıcılık, golf, trekking, yüzme, 

yelken, bisiklet, kürek, voleybol, futbol vb.), 

• Hobi etkinlikleri (fotoğraf çekme, resim yapma, koleksiyon vb.), 

• Animasyon gösteriler (köy düğünü, halk dansları vb.), 

• Çeşitli kurslar (geleneksel el kursları, yemek, spor, müzik, halk dansları, yerel 

üretim teknikleri, şifalı doğal bitkiler, turizm-çevre-koruma vb.), 

• Bilimsel inceleme, gözlem ve araştırmalar, 

• Yarışmalar (sportif, kültürel), 

• Fuar, şenlik, özel kutlama günleri, panayır, festival, eğlence, konser vb., 

• Okuma salonlarında kitap, dergi, gazete vb. okuma, 

• Çay bahçesi, kafe vb. yerlerde buluşma, sohbet, 

• Güneşlenme, 

• Çocuklar veya yaşlılar için düşünülmüş özel etkinlikler (Soykan 1999).  

 
 
Kırsal turizmi tercih eden kimselerin kırsal turizmden beklentileri ve talepleri ise; 

(Özçatalbaş 2000). 

 
 
• Dinlenme ve rahatlama, 
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• Geçmişe özlem, 

• Yetişkinler ve çocuklar için deneyim, 

• Çiftlik turları, 

• Hasat etme, ürün toplama, 

• Üretim alanından ürün satın alma, 

• Aktif ve pasif rekreasyon, 

• Kültür iletişimi, 

• Yerleşme ve barınma koşullarıdır. 

 
 
Kırsal turizmde konaklama hizmeti, köylü ve çiftçinin bizzat kendi evinde  kırsal 

pansiyon veya otellerde, kırsal tatil köylerinde veya  kırsal kampinglerde verilmektedir. 

 
 
2.2.1 Kırsal turizm-doğal çevre ilişkisi 
 

Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır. Çevre bir turizm kaynağı 

olma özelliği taşırken, turizmin var olması için çevrenin yaşaması gerektiği, doğanın ve 

çevrenin aleyhine gelişen bir turizmin kendi kaynağını tüketeceği açıktır. Başarılı bir 

turizm faaliyeti için temiz ve düzenli çevreye ihtiyaç vardır. 

 
 
Deniz ortamları, kıyı kumulları, sulak alanlar, içme suyu kaynakları, biyolojik çeşitlilik, 

yaban hayatı yaşam alanları, tarım alanları, meralar, ormanlar ve tarihi çevrenin  

tanımlanması, tercih ve eğilimlerin ortaya konulması, hedeflerin belirlenmesi, araçların 

tanımlanması ve eşgüdüm ile sağlıklı bir planlama sisteminin kurulması gerekmektedir. 

 
 
Ekolojik ve kültürel değerler ile sosyo-ekonomik yapı göz önüne alınarak, öncelikle 

insan varlığını sürdürebilmek için esas olan çevre değerlerini koruma amacı ile sektörler 

arası ilişki ve dengeleri dikkate alan bir fiziki gelişme planı hazırlanmalıdır. Koruma ve 

kullanma dengesinin kurulması, ekolojik yapı ve doğal değerlerle ilgili ülke düzeyinde 

veri tabanı oluşturulması, koruması zorunlu görülen doğal kaynaklara ilişkin detaylı 

verilerin bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar ile sentez edilmesi sonucunda, 

mekan bazında yeni kararların elde edilmesi yoluna gidilmelidir (Anonim 2001a). 
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Herhangi bir kırsal alanda, kırsal turizmin geliştirilmesi düşünüldüğünde, o 

yerin/yerleşmenin şu özelliklerden en az birkaçına sahip olması gerekmektedir: 

 
 
• Su kaynakları; içme ve kullanma suyu olarak yeterli ve kaliteli olmalı, su 

sporlarından en az birinin uygulanabilmesine olanak vermeli, 

• Ulaşım kolay, ulaşım olanakları çeşitli olmalı, 

• Yakın çevre gezileri için olanaklar ve alternatifler yer almalı, 

• Konaklama kapasitesi yeterli, kaliteli ve standart olmalı, konaklamayla birlikte yan 

hizmetler de verilmeli, 

• Kırsal yapılar, kırsal etkinlikler otantik olmalı ve geleneksellik hissedilmeli, 

• Doğal güzellikler, ilginç oluşumlar bulunmalı ve korunmuş (doğal parklar, milli 

parklar gibi) olmalı, 

• Tarihi ve kültürel değerler bulunmalı ve korunmuş olmalı, 

• Spor etkinlikleri (koşu, yürüyüş, tenis, golf, yüzme, binicilik, kayak, futbol, 

voleybol vb.) için uygun ortamlar (yürüyüş yolları, koşu parkurları, kayak pistleri, 

golf alanı, maç sahaları, suyla ilgili donanımlar vb.) olmalı, 

• Belirli bir kırsal-geleneksel üretim biçimi turiste sunulabilmeli, 

• Altyapı hizmetleri tamamlanmış olmalı, 

• Hizmetler, merkezi veya yerel, örgütsel bir yapıda verilmeli, sağlık, güvenlik gibi 

konularda gerekli servis olanakları sağlanmalı, 

• Hizmetler, belirli bir standartta olmalı, ücretler abartılı olmamalı, 

• Turistlerin ilgisini çekecek  zengin animasyonlar yaratılmalı, 

• Kırsal halk, turizmi kabullenmiş, bu işi gönüllü yapan, turisti seven ve bu turizm 

türü için eğitimden geçmiş olmalı, 

• Tanıtım, yetkili kişiler tarafından doğru kitlelere ve zamanında yapılmalıdır (Soykan 

1999). 

 
 
Kırsal turizmin konsept olarak ekoturizmle birebir uyuşması, birçok ülkede yaygınlık 

kazanmasına sebep olmuştur. Çünkü ekoturizm dünyada doğal çevreyi ve yerel kültürü 

koruyan turizm türlerine gereksinim duyulmasıyla ortaya çıkmıştır (Soykan 2002a). 
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Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne (WTTC) göre bir turizm faaliyetinin kırsal 

turizm olarak kabul edilebilmesi için; faaliyetin kırsal alanda olması ve kırsal alandaki 

yeşil dokunun sürdürülebilirlik temelinde korunmuş olması gereklidir. Buna göre kırsal 

turizm bölgeye özgü çevre değerlerini önemsemelidir (Özçatalbaş 2000). 

 
 
Çevresel  açıdan kırsal turizmin pozitif ve negatif etkileri ise Çizelge 2.3’de verilmiştir. 

 
 

Çizelge 2.3 Kırsal turizmin çevresel alanda yarattığı pozitif ve negatif etkiler 
(http://www. thomsonlearning.co.uk.students can access the following two 
studies on the Thomson Learning 2004,  Gannon 1994) 

 
Pozitif etki Negatif etki 
• Çevresel girişimlere önderlik etme 
• Yapıların ve doğal çevrenin korunması için 

gelir sağlama 
• Korumanın farkındalığını sağlama  
• Kırsal bölgelerin doğal kaynaklarını yeniden 

canlandırma 
 

• Doğal yapıda yıpranmaları arttırma 
• Yerel alanla dost olmayan yeni 

gelişmelere olanak sağlama 
• Kirlenmenin artışı, gürültü, görsellik, 

çöp vb. 
• Yerel biyolojik çeşitliliği etkileme 

 

 
 
2.2.2 Kırsal turizm-kırsal kültür ilişkisi 
 

Bir ülkede veya bölgede turizmin gelişmesinde özellikle yöre halkı daha fazla 

önemlidir. Yöre halkı turistleri karşılamaya ne ölçüde hazır olursa turizmin gelişmesi de 

o ölçüde hız kazanacaktır. Turistlerin gittikleri yöredeki insanlar ile temasları sonucu 

fikir ve bilgi alışverişi gerçekleşmektedir  (Esengün vd. 1999).  

 
 
Turistin yerel toplumu tanıma isteği, karşılıklı diyalogun güçlü olmasını 

gerektirmektedir. Kültürü keşfetmek isteyen turist, bunu kırsal turizmde gayet iyi 

yakalayabilmektedir. Turistin önem verdiklerini, şimdiye kadar farkında olmayan ve 

önemsemeyen halk, bu takdirde bilinçlenerek kültürü korumayı ve sahiplenmeyi 

öğrenmektedir. Türkiye’inin kır kültürünün zenginliği göz önüne alındığında, birçok 

unutulmakta olan değerler (başta el sanatları) kırsal turizm sayesinde yeniden 

yaşatılacaktır (Soykan 1999).  
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Kırsal yaşam ya da kırsal kültür, insanları kırlara çeken, doğal kaynaklar kadar önemli 

bir güce sahip olan diğer çekiciliktir. Daha doğrusu turistin geçmişe özlem duyması, 

sıcak ilişkiler araması ve yerel kültürü tanıma isteği kırlara “kültür” amaçlı ziyaretleri 

beraberinde getirmektedir. Kırsal kültür otantiktir, başka yerlerde tekrarına rastlamak 

zordur. Benzerlikler rastlansa bile farklılıklar çoktur. Gittikleri yerin kültürel mirasından 

etkilenen turistler, korumacılık hakkında da bilinçlenmektedirler. 

 
 
Kırsal yörenin turizme açılması ile birçok aile kendi girişimcilik yeteneklerini 

geliştirerek kazanç sağlama yoluna gitmektedirler aynı zamanda bölgenin tanıtımının 

yapılmasını da sağlamışlardır. Böylece kırsal turizmde mevcut yöresel kaynakların 

değerlendirilmesiyle sağlanan gelir, doğrudan kırsal kesim insanının kazancı 

olmaktadır. Köylere çiftliklere günübirlik ziyaretlerle gelenler, sebze, meyve, reçel, 

peynir, zeytinyağı, şarap ve şarküteri ürünlerini satın aldıkları gibi, restoranlarda aynı 

ürünlerin menüsünü de tatmaktadırlar. Konaklamalı gelenler ise, otantik  evlerde 

gecelemekte, kalış süreleri içinde bir dizi etkinliklere katılmaktadırlar (Rambaud 1980). 

 

Kırsal turizmde verilen hizmetlerin ve sürdürülen etkinliklerin günlük yaşantının bir 

parçası olması, kadın emeğine ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü 

aile işletmeciliği çerçevesinde; mutfak, temizlik, konuk ağırlama, satış yapma ve el 

becerisi gibi ürünleri hazırlama gibi konularda kadın başrolde olmuştur. Nitekim 

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince Köyü’nde kadınlar; kendi el örgü işlerini ve yerel 

ürünleri satmakta, pansiyonculuk ve restoran işlerini yürütmektedirler  (Soykan 2002a).  

 

Özetle; kırsal turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda, alanda oluşturduğu pozitif 

ve negatif etkiler  Çizelge 2.4’de verilmiştir.  
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Çizelge 2.4. Kırsal turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik alanda oluşturduğu pozitif ve 
negatif etkiler (http://www. thomsonlearning.co.uk.students can access the 
following two studies on the Thomson Learning, 2004,  Gannon 1994, 
Anonim 2003a). 

Pozitif etki Negatif etki 
• Yeni iş alanları yaratmak 
• Ekonominin kararlı olmasına yardımcı olmak 
• Yenilikçilik ve yaratıcılık olanağı sağlama 
• Yöre gururu ve  duyusunu yaratmak 
• Yerel kültür geleneklerini ve el sanatlarını 

yeniden canlandırmak 
• Sosyal ve kültürel değişiklik için olanaklar 

yaratmak 
• Sosyal yapılar arasında iletişimi  sağlamak  
• Toplum alt yapısının oluşturulmasına 

yardımcı olmak 

• Yarı zamanlı, sezonluk veya küçük dereceli 
iş alanları yaratma 

• Arazi ve ev fiyatları enflasyonuna yol açma 
• Geliştirme ve pazarlama giderlerine yol açma 
• Turistler tarafından istila duygusuna kapılma, 

aşırı kalabalıklık 
• Suç oranlarındaki artış 
• Yerel hizmetlerdeki gerileme 
• Yeni kültürel fikirleri yayma 
• Mevcut yaşam biçimini değiştirme 
• Kurum, toplum ve aile düzeninde sorunlara 

neden olma 
 

 
 
2.3 Kırsal Turizm Politikası 

 
Bugün Türkiye’de bir kırsal turizm politikasından söz etmek oldukça güçtür. Kırsal 

turizm politikaları kırsal kalkıma projeleri kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle konu 

kırsal alanlara yönelik gerçekleştirilen yaklaşımlar doğrultusunda ele alınacaktır.   

 
 
Türkiye’de,  kırsal planlamaya ilişkin ve ülkesel yapıya  özgü pek çok yasal düzenleme 

bulunmaktadır. Bunların en eskilerinden biri, 1924 yılında çıkarılan “442 sayılı Köy 

Kanunu”dur. Bu kanun, köylerin kalkınmasının yanı sıra köyün mevcut ve gelecekteki 

potansiyel durumu dikkate alınarak konut ve diğer genel ihtiyaçlara göre köy yerleşme 

planının düzenlenmesini ve bunların ilkelerini hükme bağlamıştır. 

 
 
1984 yılında çıkarılan “3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu”; toprağın verimli şekilde işletilmesini, tarım üretiminde 

verimliliğin ve istihdam imkanlarının arttırılmasını, çiftçilerin topraklandırılmalarını, 

desteklenmelerini ve eğitilmelerini, arazi toplulaştırmasını, yeni yerleşme yerleri 

kurmayı, mevcut yerleşme yerlerine eklemeler yapmayı amaçlamaktadır  (Anonim 

2003b). 
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“3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun”ise; uygulama alanlarında toprağın verimli olarak işletilmesi, verimliliğin 

korunması ve geliştirilmesi, toprağın erozyonla kaybedilmesi ve tarım arazisinin 

parçalanmasının önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması, 

desteklenmesi ve eğitilmesi, tarımda istihdam olanaklarının geliştirilmesi, teknolojik 

gelişmeyi hızlandıran, ekonomik verimliliği ve değerlendirmeyi ön planda tutan bir 

yapının kurulması amacıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına, teşkilat 

ve görevlerine dair esasları düzenlemek üzere 1985 yılında çıkarılmıştır. 

 
 
Yine, 1985 yılında kabul edilen “3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun”; kırsal alanlardaki tüm yol, altyapı ve üstyapı 

hizmetlerinin ve araştırma, proje hizmetlerinin uygulanması, bakım, onarımını 

sağlamak, tarımı desteklemek, toprak ve tarım alanlarının muhafazasını sağlamak, bu 

bölgelerdeki yapılaşmayı depreme dayanıklı hale getirmek, göçmen işlemlerini 

yürütmek, hazine arazileri ile ilgili gerekli işlemleri sağlamak gibi kırsal alanlar için 

önemli pek çok görevi yerine getirmek üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır  

(Anonim 2003b). 

 
 
Kırsal kalkınmayı sağlamak üzere “2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi Hakkında Kanun” 1983 yılında, “Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” ise 1984 yılında çıkarılmıştır. 

 
 
Türkiye’de kırsal kalkınmayı sağlamaya yönelik yapılan bu yasal düzenlemelerden 

başka, idarelerin yaptıkları teşkilat kanunları ile projelere özel mevzuatları 

bulunmaktadır. Kırsal kalkınma projelerinin  amacı geri kalmış  yörelerde tarımsal 

faaliyetlerin ve gelirin artırılması yoluyla refahın yükseltilmesidir. Halihazırda 

tamamlanan ve yürütülen kırsal kalkınma projelerine de örnek olarak; 
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• Çankırı-Çorum Kırsal Kalkınma Projesi, 

• Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi, 

• Bingöl-Muş  Kırsal Kalkınma Projesi,  

• Yozgat  Kırsal Kalkınma Projesi, 

• Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi verilebilir (Şen 2004). 

 
 
Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca çıkarılan Belediye ve Mücavir Alan Sınırları 

İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği 

kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kırsal alanlar dahilinde (Anonim 2003b);  

 

• Belediye ve mücavir alan sınırları dışında plan bulunmayan köy ve mezraların 

yerleşik alanları ve yakın çevresindeki uygulamaları ile, 

• Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki yerleşme alanı dışında kalan 

alanlardaki imar uygulamalarından sorumludur.  

 
 
Bu mevzuat çerçevesinde, kırsal alanların kalkındırılması ve kırdan kente göçün 

önlenmesi amacıyla hem merkez köyler, köye dönüş ve köykent projeleri gibi merkezi 

idarelerce yürütülen, hem de özel idareler, köylere hizmet götürme birlikleri ve sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakıfları gibi yerel idarelerce yürütülen projeler geliştirilmiş 

ve zaman zaman uygulanmaya çalışılmıştır  (Anonim 2003b). 

 
 
Türkiye’ de 1955’lerde başlayan kentleşme süreci; tarımda makineleşmenin artışı, tarım 

topraklarının miras yoluyla çok parçalı hale gelmeye başlaması, haberleşme ve ulaşım 

alanındaki ilerlemeler ve kırsal alanlara yeterli altyapı yatırımlarının yapılamaması gibi 

nedenlerden dolayı hız kazanmıştır. Özellikle tarımda makineleşme beş yıllık bir süre 

içinde (1952-57) yaklaşık 320.000 tarım işçisinin topraktan uzaklaşmasına yol açmıştır. 

Bu durum, hızlı kentleşmeye hazır olmayan büyük kentlerde, çarpık sanayileşme ve 

fiziksel yapının bütünüyle bozulmasına yol açmıştır. Kentlerde yaşama isteği; kırsal 

alanların boşalmasına, kentlerin kalabalıklaşmasına neden olmuştur.   
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Çizelge 2.5’ de son 9 nüfus sayımında yıllara göre kentsel ve kırsal nüfusun gelişim 

oranları verilmiştir.  

 
 
Çizelge 2.5  Son 9 nüfus sayımına göre Türkiye’de yıllara göre kentsel ve kırsal 

nüfusun gelişim oranları (Anonim 2000b) 
 

 

 

 
Çizelge 2.5’de görülebileceği gibi toplam içerisinde kent nüfusu hızla artmakta, kırsal 

alan nüfusu da aynı oranda azalmaktadır. Öyleki 1927 yılında kırsal nüfus oranı % 75,8 

iken 2000 yılında % 35,1’ e düşmüştür. 73 yılda kırsal nüfus oranı yarı yarıya 

azalmıştır.  Bu durum köyden kente göçün boyutlarını ortaya koymak bakımından 

önemlidir. 

 
 
Oysa Türkiye’de sanayileşme hızı çoğu gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmasına 

rağmen, kentte yaratılan iş olanakları kırdan göçü karşılayacak kapasitede değildir ve 

kentteki işsizlik oranı kırsal kesimden daha fazladır (Gürlek 2002). 

 
 
Fazla nüfusu tarımdan çekmek, tarımdan çekilen nüfusu yine bulunduğu yerde, fakat 

tarım dışı ekonomik çalışma alanlarında istihdamını sağlamak, böylece o yörelerin 

ekonomik açıdan daha fazla gelişmiş bölgelere göçünü önleyerek halkı yerinde 

kalkındırmak, yine hem kentsel yaşamın yaşanabilirliği hem de kırsal kesimin 

yaşanabilirliği açısından önemli stratejilerdendir (Kongar 1998). Bu stratejide başarıya 

ulaşmak için batılı ülkeler “agritourism” politikaları uygulamaktadırlar. Kırsal alanı 
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turizme açmak ve nüfusun bir kısmını tarımdan çekerek turizm alanında işgücü 

sağlamak ve  kalkınma politikalarının içerisinde yer alması gereken hedeflerdendir. 

Sıcak su kaynakları olan yerlerde kaplıcalar açmak, deniz ve dağ turizmini geliştirmek, 

kırsal bölgelerin mistik havasını insanlara yansıtmak için tatil köyleri kurmak ve 

yolcular için mola yerleri yapmak gibi atılımlar “agroturizm” politikalarının çalışma 

alanlarını oluşturmaktadır (Katzir 1996). Burada devlete, danışmanlık görevini 

yüklenmek, turizm propagandası yapmak, turizm için altyapıyı geliştirmek gibi görevler 

düşmektedir. Kampingler, parklar, ulusal parklar çerçevesi içindeki yürüyüş yollarını 

(patikalar) yapmak vb. iç ve dış turizmi canlandıracak ve böylece kırsal nüfusu yerinde 

kalkındıracak çalışmalardır (Gürlük 2004). 

 
 
Kırsal kalkınma konusu ağırlıklı olarak planın dördüncü gelişme ekseni olan 

“Bölgelerin Ekonomik Gücünün Arttırılması, Bölgeler Arasındaki Gelişmişlik 

Farklılıklarının Azaltılması ve Kırsal Kalkınmanın Hızlandırılması” kapsamında 

değerlendirilmektedir (Anonim 2005a). 

 
 
Ön Ulusal Kalkınma Planı ’nın  “Bölgesel gelişme”  bölümünde, kırsal kalkınmaya özel 

bir önem verilmekte ve kırsal alanda; turizm, tekstil, dokumacılık ve el sanatları gibi 

tarım dışı sektör istihdamının sağlanmasını öngörmektedir. 

 
 
Kırsal alanlardaki turizm, kırsal çevrenin yenilenmesi ve modernleşmesi sürecine 

katkıda bulunabilir. Kırsal turizmin gelişiminde dinamik bir politika uygulayabilmek 

için, öncelikle kısa, orta ve uzun dönemli hedeflerin saptanması gerekmektedir. Buna 

göre;  

 
 
• Kısa ve orta dönemli hedefler 

• Serbest zaman ve eğlence faaliyetlerinin ve gerçek bir turistik alan canlanmasının 

ortaya konması 

• Yerel konaklama olanaklarının geliştirilmesi 

• Kırsal alanların  turistik görüntüsünün değer kazanmasına çaba sarf edilmesi 
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• Uzun dönem hedefleri 

• Kırsal alanların turizm ve açık hava rekreasyon faaliyetlerine açılmasının 

desteklemesi (yaya ve atlı yürüyüş alanlarının korunması için yasal düzenlemeler, 

finansman olanakları getirilmesi, kırsal turistik bölgelerde bisiklet pistlerinin 

düzenlenmesine finansal araçlar sağlamak, çeşitli yol güzergahlarının gelişiminin 

uyumlu bir dağılımını sağlayacak yasal düzenlemeler getirmek, üstün değerde kırsal 

manzara ve mimari mirasa sahip sitlerin korunmasını öngören çeşitli olanakların 

geliştirilmesi vb.), 

• Yerel girişimleri geliştirmeye katkıda bulunmak (tarımla uğraşmayan köylüler için, 

kırsal ev yapımı faaliyetlerini yaygınlaştırmak, gezinti alanlarındaki tesislerin 

işletimini üstlenen bölgesel ve bölgeler arası birlikleri desteklemek vb.), 

• Kırsal turizmin pazarlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerine yardım edilmesi (kırsal 

nüfusun turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine katılması konusunda 

bir enformasyon kampanyasına girişmek vb.) (Sağcan 1986). 

 
 
Gehrels (1997)’e göre kırsal turizm politikasının geliştirilmesine klavuzluk eden 4 

önemli prensip vardır. Bunlar; 

 
 
• Organizasyon 

• Yerel destek 

• Çevre  (biyoçeşitliliğin, doğal çevrenin ve kültürün korunması) 

• Hükümetin rolüdür. 

  
 

Bu doğrultuda doğal ve kültürel çevrenin korunmasına ilişkin Türkiye’de uygulanan 

yasalarşu şekildedir.  

 
 
 Koruma ile ilgili doğrudan ilişkili kanunlar: 

 
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (4983/No: 2863) 

• Çevre Kanunu (1983/No: 2872) 

• Milli Parklar Kanunu (1983/No: 2875) 
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• Boğaziçi Kanunu (1983/No: 2960) 

• Kıyı Kanunu (1990/No: 3621) 

• Çevre Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

(1991/No: 20967) 

• Avrupa Kültür Anlaşması, Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunması, 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması ve Avrupa Mimari Mirasının 

Korunması ile Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme, Akdeniz’in 

Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 

Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Akdeniz’in Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol 

konularında imzalanan uluslararası sözleşmelerin kabulüne dair kanun ve Bakanlar 

Kurulu kararlarıdır. 

 
 

Buna karşılık, 
 
 

• Turizmi Teşvik Kanunu (Kanun No: 2634,  Kabul Tarihi: 12.3.1982, Değişiklik: Kanun No: 4957,  

Kabul Tarihi: 1.8.2003) 

• İmar Kanunu (Kanun No: 3194,  Kabul Tarihi: 3/5/1985) 

• İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulancak Bazı İşlemler ve  6785 

Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Kanun No: 

5006,  Kabul Tarihi: 03.12.2003) 

• Belediye Kanunu (Kanun No: 5272, Kabul Tarihi: 07.12.2004) 

• Orman Kanunu (Kanun No : 6831, Kabul Tarihi : 31/8/1956) 

• Kara Avcılığı Kanunu (Kanun No: 3167, Kabul Tarihi: 5 Mayıs 1937) 

• Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu (Kanun No: 6968, Kabul Tarihi: 15/5/1957) 

• Su Ürünleri Kanunu (Kanun No:1380, Kabul Tarihi: 22/3/1971) 

• Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Kanun No: 1593, Kabul Tarihi:1930) gibi  çok sayıda kanun ise 

koruma ile dolaylı olarak ilişkilidir. 

 
Koruma uygulamaları ile doğrudan ilgili yönetmelikler ise şunlardır: 
 
• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tesbit ve Tescili 

Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 19.8.1989 tarihi,Sayısı: 20257) 
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• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları 

Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 30.01.1989, Sayısı: 20065) 

• Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz 

Mallar ile Değiştirilmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete 

Tarihi: 8.2.1990, Sayısı: 20427) 

• Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu Yönetmeliği (Resmi 

Gazete Tarihi: 15.07.2005, Sayısı: 25876) 

• Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 14/09/1972, 

Sayısı: 14306) 

• Camilerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği (Resmi Gazete 

Tarihi: 24.05.1985, Sayısı:  187639) 

• Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik ( Resmi Gazete Tarihi: 16 Aralık 1984, Sayı: 18607) 

• Milli Parklar Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 12/12/1986, Sayısı: 19309) 

• Özel Çevre Koruma Bölgesine İlişkin Esaslar (Resmi Gazete Tarihi:  16.9.1988, No:1993) 

• Özel Çevre Koruma Fonu Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 16/04/2002, Sayısı: 24728) 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 16 Aralık 2003, Sayısı: 

25318 ) 

• Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği (Resmi Gazete 

Tarihi: 23/08/2005, Sayısı: 25915)  belirlemektir. 

 

 
Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasıyla İlgili yönetsel yapıda yer alan 

kurumlar ise şunlardır.  

 
• Merkezi Kuruluşlar 

• Kültür Bakanlığı (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeler ve Kazılar Daire Başkanlığı, 

Restorasyon ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kültürel Faaliyetler ve Yayınlar 

Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu) 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  

• Karayolları Genel Müdürlüğü 

• Milli Saraylar Daire Başkanlığı  

• Orman Bakanlığı   

• Yerel Yönetimler (Belediyeler) 

• Özel Kuruluşlar (TAÇ, Türkiye Turing Otomotiv Kurumu, TEMA vb.)’dır. 

 
 
2.4 Kırsal Turizm-Kırsal Kalkınma İlişkisi 
  

2200..  yyüüzzyyııllıınn  ssoonn  ççeeyyrreeğğiinnddee  DDüünnyyaa’’ddaa  mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  eekkoonnoommiikk,,  ssiiyyaassaall,,  kküüllttüürreell,,  

tteekknnoolloojjiikk  vvee  ççeevvrreesseell  aallaannddaakkii  ddeeğğiişşiimmlleerr;;  kkıırrssaall  aallaannllaarrıınn  kkaallkkıınnddıırrııllmmaassıınnddaa,,  ttaarrıımmssaall  

kkaallkkıınnmmaa  yyaannıınnddaa  kkıırrssaall  ssaannaayyii  vvee  kkıırrssaall  ttuurriizzmm  ggiibbii  ddiiğğeerr  sseekkttöörrlleerrii  iiççiinnee  aallaann  ççookk  yyöönnllüü  

bbiirr  yyaakkllaaşşıımmıı  zzoorruunnlluu  kkııllmmıışşttıırr  ((AAkkççaa  vvdd..  11999999))..  

  
  
ÜÜllkkeemmiizzddee  iissee  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa  ttaarrıımmssaall  kkaallkkıınnmmaa  iillee  öözzddeeşşlleeşşttiirriillmmiişş  vvee  ççaallıışşmmaallaarr  bbuu  

kkoonnuu  üüzzeerriinnddee  yyooğğuunnllaaşşttıırrııllmmıışşttıırr..  BBuunnddaann  ddoollaayyıı  kkıırrssaall  aallaannllaarrıınn  kkaallkkıınnddıırrııllmmaassıınnaa  

yyöönneelliikk  hhaazzıırrllaannaann  pprroojjeelleerr  kkıırrssaall  kkeessiimmddee  yyaaşşaayyaann  hhaallkkıınn  bbeekklleennttiissiinnee  yyeetteerriinnccee  cceevvaapp  

vveerreemmeemmiişşttiirr..  ÇÇüünnkküü  kkıırrssaall  aallaannllaarrıınn  kkaallkkıınnddıırrııllmmaassıınnddaa  aannccaakk  ttaarrıımm,,  ssaannaayyii  vvee  ttuurriizzmm  

ggiibbii  sseekkttöörrlleerriinn  ddeennggeellii  bbiirr  şşeekkiillddee  ggeelliişşttiirriillmmeessii  iillee  ssoonnuuccaa  uullaaşşııllaabbiillmmeekktteeddiirr  ((AAkkççaa  vvdd..  

22000000))..  

  
  
KKıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa;;  ttoopplluummuunn  eekkoonnoommiikk,,  ssoossyyaall  vvee  kküüllttüürreell  kkooşşuullllaarrıınnıı  ggeelliişşttiirrmmeekk,,  

ttoopplluulluukkllaarrıı  uulluussuunn  bbüüttüünnüünnddee  kkaayynnaaşşttıırrmmaakk  vvee  uulluussaall  kkaallkkıınnmmaayyaa  ttaamm  oollaarraakk  

kkaattııllıımmllaarrıınnıı  ssaağğllaammaakk  ssüürreecciiddiirr  ((AAnnoonniimm  11996622))..  

  
  
KKıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa;;  kkıırrssaall  aallaannllaarrddaakkii  yyaaşşaamm  kkooşşuullllaarrıınnıı  iiyyiilleeşşttiirrmmeeyyee  yyöönneelleenn,,  kkıırrssaallddaakkii  

nnüüffuussuunn  kkeennttsseell  aallaannllaarrddaakkii  eekkoonnoommiikk,,  ssoossyyaall,,  kküüllttüürreell  vvee  tteekknnoolloojjiikk  nniimmeettlleerrddeenn  ggööçç  

oollgguussuunnuu  yyaaşşaammaallaarrıınnaa  ggeerreekk  oollmmaakkssıızzıınn,,  bbuulluunndduukkllaarrıı  yyeerrddee  ffaayyddaallaannmmaallaarrıınnıı  

ssaağğllaammaayyaa  yyöönneelliikk  eekkoonnoommiikk  vvee  ssoossyyaall  ppoolliittiikkaallaarr  bbüüttüünnüüddüürr  ((CCeennggiizz  22000033))..  
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AAttıışş  vvdd..  ((11999999))’’nnee  ggöörree  iissee  kkaallkkıınnmmaa  kkaavvrraammıınnaa  ssoonn  yyııllllaarrddaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  ssöözzccüüğğüü  ddee  

eeşşlliikk  eettmmeekktteeddiirr..  BBuu  ddooğğrruullttuuddaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa  iissee;;    iinnssaannllaarrıınn  ggııddaa  

ggüüvveennlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıınnıı,,  iişş  ggüüccüü  vvee  ggeelliirr  yyaarraattmmaayyıı,,  ddooğğaall  ççeevvrreeyyii  kkoorruummaayyıı,,  hhaallkkıınn  

kkaattııllıımmıınnıı  vvee  iinnssaann  kkaayynnaakkllaarrıınnıınn  ggeelliişşiimmiinnii  aammaaççllaammaakkttaaddıırr..      

  
  
DDoollaayyııssııyyllaa  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaannıınn  öözzüünnddee  kkeenntt  iillee  kkıırr  aarraassıınnddaakkii  ssoossyyoo--kküüllttüürreell  vvee  

eekkoonnoommiikk  ffaarrkkllııllııkkllaarrıınn  aazzaallttııllaarraakk  kkıırrssaall  nnüüffuussuu  yyeerriinnddee  kkaallkkıınnddıırrmmaakk  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..      

  
  
SSeekkiizziinnccii  BBeeşş  YYııllllııkk  KKaallkkıınnmmaa  PPllaannıı  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa  kkoonnuussuunnddaa  yyeerreell  

ppoottaannssiiyyeelliinn  hhaarreekkeettee  ggeeççiirriilleerreekk  ggeelliirr  vvee  iişşggüüccüünnüünn  aarrttttıırrııllmmaassıı  aammaaççllaannmmıışş,,  bbuunnuunn  iiççiinn  

ddee  ttuurriizzmm,,  eell  ssaannaattllaarrıı,,  hhaayyvvaannccııllııkk,,  ddookkuummaaccııllııkk  aallaannllaarrıınnddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreecceekk  

ggiirriişşiimmcciilleerriinn  ddeesstteekklleenneecceeğğii  aaççııkkllaannmmıışşttıırr    ((AAnnoonniimm  22000000aa))..  

  
  
KKıırrssaall  ttuurriizzmm  ççookk  ggeenniişş  bbiirr  yyeellppaazzeeddee  oolluummlluu  ssoossyyoo--eekkoonnoommiikk  eettkkiilleerree  ssaahhiippttiirr..  

EEttkkiilleerriinniinn  bbooyyuuttuu;;  ttuurriisstt--yyeerreell  ttoopplluumm  aarraassıınnddaakkii  yyaakkıınnllaaşşmmaa  ddeerreecceessiinnee,,  zziiyyaarreett  ssüürreessii  

vvee  zziiyyaarreett  mmeevvssiimmiinnee  vvee  ppllaannllaannmmaa  vvee  öörrggüüttlleennmmeeyyee  bbaağğllııddıırr..  BBüüttüünn  oolluummlluu  eettkkiilleerr  

kkıırrssaall  ttuurriizzmmii,,  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa  vvee  ggeelliişşttiirrmmee  ssttrraatteejjiilleerriinnddee  öönnddee  ggeelleenn  sseekkttöörr  yyaappmmıışşttıırr  

((SSooyykkaann  22000022aa))..    

  
  
AABB;;  SSPPAARRDD  ((TTaarrıımm  vvee  KKıırrssaall  KKaallkkıınnmmaa  iiççiinn  ÖÖzzeell  KKaattııllıımm  PPrrooggrraammıı))  kkaappssaammıınnddaa,,  

kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaa  tteeddbbiirrlleerrii  oollaarraakk  ““ÇÇeevvrree  kkoorruummaa  vvee  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  kkıırrssaall  kkaallkkıınnmmaayyaa  

yyöönneelliikk  üürreettiimm  yyöönntteemmlleerriinniinn  ggeelliişşttiirriillmmeessii,,  aalltteerrnnaattiiff  ggeelliirr  iimmkkaannllaarrıı  yyaarraattmmaa,,  

eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  ççeeşşiittlleennddiirriillmmeessii  vvee  kkööyylleerriinn  yyeenniilleennmmeessii,,  ggeelliişşttiirriillmmeessii  vvee  kkıırrssaall  

mmiirraassıınn  kkoorruunnmmaassıı””  ggiibbii  mmaaddddeelleerrii  kkaabbuull  eettmmiişşttiirr..  

  
  
22000077  yyııllıınnddaa  AABB  kkoommiissyyoonnuu  ttaarraaffıınnddaann  TTüürrkkiiyyee  vvee  ddiiğğeerr  yyeennii  aaddaayy  üüllkkeelleerr  iiççiinn  

ggeelliişşttiirriillmmeessii  ppllaannllaannaann  vvee  SSPPAARRDD  bbeennzzeerrii  oollmmaassıı  mmuuhhtteemmeell  IIPPAARRDD  pprrooggrraammıınnıınn  kkıırrssaall  

kkaallkkıınnmmaa  tteeddbbiirrlleerrii  kkaappssaammıınnddaa  ddaa  yyiinnee  kkıırrssaall  bbööllggeelleerrddee  eekkoonnoommiikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  

ççeeşşiittlleennddiirriillmmeessii  öönnggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBuu  kkaappssaammddaa  yyaappııllaabbiilleecceekk  ffaaaalliiyyeettlleerr  iiççeerriissiinnddee  iillkk  

oollaarraakk  kkıırrssaall  ttuurriizzmm  yyeerriinnii  aallmmıışşttıırr..    
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KKıırrssaall  ttuurriizzmm,,  öönncceelliikkllee  kkıırrssaall  ttoopplluummaa  ddeeğğiişşiikk  kkaayynnaakkllaarrddaann  ((mmeevvccuutt  yyöörreesseell  

oollaannaakkllaarrıınn  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii))  ggeelliirr  yyaarraattmmaakkttaaddıırr..  YYeerreell  hhaallkkaa  ggeelliirr  yyaarraattmmaassıı  iillee  ddee,,  

bbiirrttaakkıımm  eekkoonnoommiikk  vvee  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümm  yyaarraattmmaakkttaaddıırr..  EEnn  bbaaşşttaa  ddaa  yyeennii  

iişşlleerriinn  yyaarraattııllmmaassıı  iillee  iişşşşiizzlliikk  aazzaallmmaakkttaa  vvee  ddıışşaarrııyyaa  ggööçç  dduurrmmaakkttaaddıırr..  ÖÖzzeelllliikkllee  ddaağğllııkk  

bbööllggeelleerriinn  nnüüffuuss  kkaayybbeettmmeelleerrii  ssoorruunnuunnaa  AAvvrruuppaa  kkıırrssaall  ttuurriizzmm  iillee  ççaarree  aarraammaakkttaaddıırr  

((SSooyykkaann  22000022bb))..  

  
  
KKıırrssaall  aallaannllaarrıınn  kkaallkkıınnddıırrııllmmaassıınnddaa  kkıırrssaall  ttuurriizzmmiinn  iişşşşiizzlliikk  vvee  ggööçç  oollgguussuunnaa  oolluummlluu  

cceevvaapp  vveerrmmeessiinniinn  yyaannıı  ssıırraa  ffaarrkkllıı  yyaarraarrllaarrıı  ddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  ((AAkkççaa  vvdd..  22000000))..  BBuunnllaarr;;  

  
  
••  KKıırrssaall  aallaannllaarraa  ggööttüürrüülleecceekk  aallttyyaappıı,,  ssaağğllııkk  vvee  eeğğiittiimm  ggiibbii  hhiizzmmeettlleerriinn  kkaalliittee  vvee  

ssaayyııssıınnddaa  öönneemmllii  mmiikkttaarrddaa  aarrttıışşllaarr  ggöörrüülleebbiilleecceekkttiirr..  

••  KKıırrssaall  aallaannllaarrddaa  ggeelleenneekksseell  mmiimmaarrii  ttaarrzz  kkoorruunnaarraakk  ççeevvrreenniinn  ppeeyyzzaajj  aaççııssıınnddaann  ddaahhaa  

ppllaannllıı  vvee  ddüüzzeennllii  oollmmaassıı  ssaağğllaannaabbiilleecceekkttiirr..  

••  KKıırrssaall  aallaannllaarrddaakkii  kkaaddıınnllaarrıınn  aaiillee  iiççeerriissiinnddeekkii  rroolllleerriinniinn  ddeeğğiişşmmeessii  vvee  kkaaddıınnıınn  

ççaallıışşmmaa  oorrttaammıınnaa  ddaahhaa  aakkttiiff  oollaarraakk  kkaattııllmmaassıı  kkoollaayy  vvee  hhıızzllıı  oollaabbiilleecceekkttiirr..  

••  KKeenntt  iinnssaannıınnıınn  kkıırrssaall  hhaayyaattıı  yyeerriinnddee  ggöörrmmeessii  ssoonnuuccuu  kkıırrssaall  hhaannee  hhaallkkıınnıınn  

pprroobblleemmlleerriinniinn  ffaarrkk  eeddiillmmeessii  vvee  ççöözzüümmee  kkaavvuuşşttuurruullmmaassıı  ssaağğllaannaabbiilleecceekkttiirr..  

••  KKıırrssaall  aallaannllaarrddaa  yyeerr  aallaann  ddooğğaall  vvee  aarrkkeeoolloojjiikk  ddeeğğeerrlleerree  vveerriilleenn  öönneemm  ddaahhaa  aarrttaaccaakkttıırr..  

••  KKıırrssaall  ttuurriizzmm  aakkttiivviitteessii  iiççeerriissiinnddee  kkööyy  ddüüğğüünnlleerrii,,  yyöörreesseell  eell  ssaannaattllaarrıı,,  yyeemmeekklleerr,,  

ssppoorrllaarr  ((ddeevvee  vvee  bbooğğaa  ggüürreeşşlleerrii))  ggiibbii  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  yyeerr  aallmmaassıı  bbööllggeenniinn  ttaannııttııllmmaassıı  

aaççııssıınnddaann  bbüüyyüükk  ffaayyddaa  ssaağğllaammaakkttaaddıırr..  

  
 
2.5 Kırsal Turizm Uygulamaları ve Örgütlenmeleri 
 

Kırsal turizm hareketi kentleşme sürecinin başlamasıyla gündeme gelmiştir. Kent 

yaşamının insanlar üzerindeki olumsuz etkisi, sakin ve huzur dolu ortamlara olan ilgiyi 

arttırmıştır. Başlangıçta çok büyük ölçüde iç turizm konusu olan kırsal turizm, son 

yıllarda ulaşım olanaklarının ve iletişim teknolojiklerinin gelişmesiyle birlikte 

uluslararası turizmin konusu olmaya başlamıştır. Ancak kırsal turizm kayıtları yeterince 

açık değildir (Mc Eneaney 1999). Bu nedenle rakamsal ifadeler yerine bu bölümde 
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kırsal turizm alanında gelişme kaydetmiş ve Avrupa’daki bazı örneklere yer 

verilecektir. Daha sonra da Ülkemizde gerçekleştirilen kırsal turizm uygulamalarına yer 

verilecektir.  

 

 
2.5.1 Uluslararası kırsal turizm uygulamaları 
  
 
Kırsal turizm, bir tarafta kent insanının dinlenme gereksinimini karşılaması, diğer 

taraftan tarımla kolay uyum sağlaması ve birçok turizm türüyle entegre olabilen yapısı 

nedeniyle çok sayıda ülkede yerini almıştır (Soykan 1999).  

 
 
Dünyada geniş uygulama alanı bulan kırsal turizm gelişim süreci Şekil 2.3’de 

verilmiştir.  

 

Tarımsal uygulamadaki değişim 

(Mekanizasyon, yoğunlaşma) 

  

      Gıda  fazlalığı                                            Kırsal işsizlik     Çevresel  etkiler 

 

     Kırdan kente göç         Üretimi azaltmak için  hükm.  pol.       Çevreyi  korum                                            
Nüfus azalması                                                 güvenlik   alt.  alm.  

                                                                 Kırsal hizmetlerin azalması                     

                                                                 Kırsal gelişme sorunlarına odaklanma                          

                                                                                                                                                                                       
Ekonominin çeşitlendirilmesi ve bireysel işleyiş 

   

                                                                            Turizm 

Şekil 2.3 Kırsal turizm gelişim süreci (Woodruff 1997) 
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Kırsal turizm, geleneksel tarım ve sanayi sektörlerinin azalma olduğu yerlerdeki 

toplumlara yeniden hayat veren bir sektör konumunda olduğu için, Avrupa'da kırsal 

alanların kalkınmasında alternatif bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Öyle ki Avrupa 

gibi Amerika’da da bazı bölgelerdeki kırsal yerleşimler, hayatta kalabilmek için, tarımın 

yerine geçebilecek faaliyetleri araştırma yoluna giderek turizmi bir çıkar yol olarak 

görmekte ve refahın metropolitan alanlardan daha yoksul durumdaki  kırsal toplumlara 

doğru coğrafî olarak yeniden yayılabileceğini düşünmektedirler.  

 

Avrupa Birliği Komisyonu Genel Turizm Birimi tarafından  “Towards Quality Rural 

Tourism” başlığıyla 15 farklı yerleşimde gerçekleştirilen ve sonuçları yayınlanan 

çalışmada kırsal turizmin giderek daha fazla ilgi gördüğü ve dolayısıyla bu alanda 

sürdürülecek faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde uygulanması gereği vurgulanmaktadır 

(Anonymus 1999).  

 
Anonymus 1999’a göre; çalışmada ana hareket noktasını kırsal turizm faaliyetleri 

oluşturmaktadır. AB üyesi ülkelerde farklı özellikleriyle ön plana çıkan 15 küçük 

yerleşimde “Integrated Quality Management” (Bütünleştirilmiş Kalite Yönetimi) 

yaklaşımıyla ve sürdürülebilir turizm çerçevesinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği 

ifade edilmekte ve aşağıda üç noktada özetlenen özelliklere dikkat çekilmektedir (Yağcı 

2003).  

 
 
• Kırsal turizmin gerçekleştirilebilmesinde tarımsal değerler veya doğal çevre tek 

başına belirleyici değildir. 

•  Her bir yerleşimin diğerinden farklılaştıran özellikleri bulunmaktadır.  

• Yerleşimlerin ortak özellikleri nüfus yoğunluğunun düşüklüğü, kent kültüründen 

farklılaşan yapısal özellikler ve IQM yaklaşımını benimsedikten sonra ulaştıkları 

başarı düzeyidir. 

 
 
Model olarak sunulan IQM yaklaşımı; turistlerin hoşnutluğu, yerel ekonominin 

geliştirilmesi, çevre değerleri ve yaşam özelliklerinin korunması konuları üzerine 
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odaklanmaktadır. Bu şekliyle yaklaşımın temel amacı her kesimin konuya yönelik 

duyarlılığının arttırılmasıdır. Hedeflenenler ise birlikte çalışma, turist beklentilerinin 

saptanması, beklentilerden hareketle standartların oluşturulması, ilerlemeyi sağlayacak 

adımların atılması ve sonuçların her seferinde yeniden değerlendirilmesidir. 

 
 
Örnek olarak sunulan yerleşimlerde IQM aracılığıyla sürekliliğin sağlanmasına 

çalışılmaktadır. Önerilen prensipler ise “bütünleşme, doğruluk, farklılık, pazar 

gerçekçiliği, sürdürülebilirlik, tüketici odaklı üretim, her şeyin dahil edilmesi, 

ayrıntılarla ilgilenme, akılcılık, ortaklık, bağlılık, zamanlama, bağlantı, özenli iletişim, 

kontrol” dür (Anonymus 1999). 

 
 
Her bir prensibin ve uygulama inceliklerinin ayrıntılı olarak tanımlandığı çalışma 

özellikle yerel halk ve yönetimin ortak bir amaç doğrultusunda birleşmesi noktasını ön 

plana çıkarmaktadır. Kontroller ve geri bildirimler ile aksayan yönlerin yeniden gözden 

geçirilmesi başarı ve sürekliliğin sağlanmasındaki diğer önemli unsurlar olmaktadır 

(Anonymus 1999). 

 
 
Kırsal turizm potansiyeli ve bu turizmin dağılışı, etkinlikleri, örgütlenme yapısı gibi 

konulara ilişkin, coğrafi ortam açısından benzer özellikleri olan yurt dışındaki bazı 

ülkelerden örneklere yer verilmiştir. Ancak ülkelerin hepsinde kırsal turizm adına ortak 

noktalar bulunabildiği gibi, ülkesel, bölgesel ve yöresel ölçekte doğa ve kültürün 

birtakım farklılıklara sahip oluşu, bu turizm türüne bakış açısını ve uygulamalarını da 

farklı kılabilmektedir. Diğer ülkelerle coğrafi ortam benzerliği olsa bile, Türkiye’nin 

farklı kültürel kimliği, kırsal turizmi kendimize özgü kılmamızı gerekli kılmaktadır. 

Örneğin kültürel etkinliklere en fazla önem veren ülkelerden Japonya’da, sulu tarımın 

özellikle de pirinç üretiminin en yaygın olduğu tarımsal bölgelerde çeltik tarlası 

festivallerinde kimonolu, kırmızı kuşaklı kızlar ekim yaparlar. Oysa Kyoto ve 

Nagasaki’de de tanrıları davet ve kabul etmek için gerçekleştirdikleri dinsel festivaller 

öne çıkarken, ülkenin kuzeydoğusunda ise ticaret ağırlıklı etkinlikler düzenlenmektedir 

(Yılmaz-Küçükaltan 2002). 
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Farklı ülkelerde uygulanan kırsal turizm etkinlikleri ve uygulamaları başlıklar şeklinde 

verilmiştir.  

 
 
2.5.1.1 İtalya örneği 

 
İtalyanlar için kırsal turizm; doğayla bütünleşmek, sessizlik, manzara güzellikleri, yeni 

arkadaşlıklar kurmak ve geleneklere geri dönüş anlamını taşımaktadır (Cavaco 1995). 

 
 
Bugün İtalya’da kırsal turizm, çiftliklerle yakından ilişkili olduğu için daha çok tarımsal 

turizm veya çiftlik turizmi adıyla anılmaktadır.  

 
 
1980’li yılların sonlarına doğru yeşil turizmin içinde tarım turizmi gelişmiştir. Bu kırsal 

peyzajı seven, kır kültürünün zenginliğine ve el sanatlarına ilgi duyan ve değişik 

mutfakları tatmaya meraklı kişilerden oluşturduğu bir turizm türü olmuştur.  

 
 
Örnek olarak; Emilie Romagne’da, çiftliğin coğrafi konumu nedeniyle bağcılığın 

geliştiği bir yörede ve sanatsal-tarihsel kaynakları zengin yerleşmeler yakınında yer 

alması nedeniyle tarımsal turizm yapılmaktadır  (Soykan 2000). 

 
 
Genel olarak; İtalya’nın Alto Adige/Bolsano, Tuscany, Umbria, Puglia gibi farklı 

bölgelerinde de yapılan tarımsal turizm, çiftlik ürünlerini en iyi biçimde değerlendirme 

aracı olarak görülmüştür (Soykan 2000). 

 
 
2.5.1.2 Avusturya örneği 

 
Avusturya, kırsal turizmin Avrupa’da en iyi şekilde organize edilerek yürütüldüğü 

ülkelerin başında gelmektedir. Bu alanda çalışan örgütlerden birisine örnek olarak, 36 

köyü içine alan “yeşil köyler” örgütü verilebilir. Yeşil köyler çatısı altındaki köylerin 

hepsi belirli standartlara göre seçilmiştir. Bunlar arasında; aşağıdaki kriterler sayılabilir 

(Williams and Shaw 1996). 

 



 53 
 

• Ekolojik standartlar (hava kalitesi ve gürültü açısından köyün otoyoldan en az 3 km 

içeride olması, birinci kalitede içme suyu, bisiklet parkurları, tarım ve ormancılığın 

gelişmiş olması, yerel çiftlik ürünlerinin satışı, boş zaman etkinliklerinin çevre 

dikkate alınarak planlanması vb.), 

• Mimari standartlar (maksimum 3 kat, eski ve yeni konutların uyumu vb.), 

• Sosyal ve turistik standartlar (köy nüfusunun en çok 1500 kişi olması, ikinci 

konutlar oranının % 25’i geçmemesi, büyük oteller yerine küçük oteller, turizmi 

seven köy toplumu, turistlerin gereksinimlerini karşılayacak alt yapı vb.) dır.  

 
 
2.5.1.3 İngiltere örneği 

 
Kırsal İngiltere çekiciliğinin büyük bir kısmını yapay çevre oluşturmaktadır. Kırsal 

kesimde iyi yönetilen turizmin faydaları konusunda olumlu bir gelişim vardır. Öyle ki 

İngiltere’de kişilerin kırsal turizm ve günübirlik kırsal rekreasyon etkinliklerine katılım 

oranı da bu tutumla paralellik göstermektedir. İngiltere’de İngiliz halkı süreli tatillerinin 

% 25’ini  köylerde geçirmektedir. Kırsal peyzaj ve kültürel miras ziyaretçileri bölgeye 

çeken önemli unsurlardandır. 1993-2000 yılları arasında köylere yapılan ziyaretler  kısa 

süreli  (1-3 gece) ve daha sık gezintilere doğru eğilim göstermiş ve bu sayı % 50 

artmıştır. 1998 yılında tüm günübirlik ziyaretlerin % 24’ü köylere olmuştur 

(http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 
En popüler boş zaman etkinlikleri arasında; yürüyüş, açık hava sporları, dağ bisikleti 

piknik, arabayla gezinti, binicilik vb. yer almaktadır (Williams and Shaw 1996). 

İngiltere’de  nüfusun ¾’ü yılda en az bir kez  kırsal alanları ziyaret etmektedir. 

 
 
Galler Turizm Bakanlığı bünyesinde, köy koordinatörleri ve köy acentaları kurularak 

ortak çalışmalara 1992’de başlanmıştır. 1993 yılında 6 köyü kapsayan bir proje 

hazırlanmıştır. Bu projede kırsal turizme açılacak köylerin; ortama 1000 nüfuslu olması 

(1500 kişiyi aşmaması), güzel manzaralara, tarihi ve doğal değerlere sahip olması ve 

bakanlık tarafından uygun bulunmuş en az 20 yatağın  köy içinde bulunması 

öngörülmüştür. Ayrıca köy seçiminde güzel manzaralara, tarihi ve kültürel değerlere 
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dikkat edilmiş, köylerin el sanatı atölyeleri ve gezi yerlerine sahip olması tercih nedeni 

olmuştur. Projeyi ilk 2 yıl içinde bakanlığın yönetmesi, sonra yalnızca danışmanlık 

görevi yapması kararlaştırılmıştır. Bu kırsal turizm etkinliğinin tanıtımı için ise; 

dergilerde reklam kampanyası ve fuarlara katılma, köy tanıtım  turist sayısının da; 

misafir ve ev sahipleri arasında kişisel ilişkilerin kurulması açısından ortalama 14 kişiyi 

geçmemesi kuralına bağlanmıştır (Manus et al. 1995).        

  
 
Bir diğer örnek ise; Galler bölgesinin orta kesiminde gerçekleştirilen festival programı 

kırsal ekonomik gelişim için 1985 yılında Galler Gelişme Konseyi tarafından 

uygulanmıştır. Festivalin amacı; kırsal alanın korunması, rekreasyon taleplerini 

karşılama ve  yerel ekonomiyi teşvik ederek çevreye zarar vermeden daha çok iş alanı 

yaratmaktır. Festival yılın 6 ayı boyunca (Temmuz-Aralık) sürmekte ve tüm bölgeye 

yayılmaktadır. Beş ana tema altındaki çok sayıda olaydan ve etkinlikten  oluşmaktadır.  

Bunlar; 

 
 
• Doğa ve vahşi yaşam: doğa ziyaretleri, kuşlar ve memelileri izleme, doğal tarihi 

kurslar, 

• Peyzaj: çiftlik ziyaretleri, pazarlar, su değirmenlerinin açılışı, ormanlara özgü 

sergiler, 

• Kırsal bilinçler: rafting, midilli trakkingi, dağ bisikleti, 

• Tarih ve gelenek: kule turları, tarihi yeniden keşfetmedir. 
 

Ziyaretçi sayısı 1985 lerde 90.000 den 1993’de 300.000’lere ulaşmıştır. Aynı zamanda 

festival 20 tam zamanlı iş imkanı ve 5 milyon pound da iş hacmi yaratmıştır. Birçok 

kırsal girişimci de bu sayede artmıştır. Festival başarılı bir kırsal turizm başlangıcına iyi 

bir örnek olmuştur (Woodruff 1997). 

 

İngiltere’de kırsal turizm, ülkenin ikinci önemli turizm alanı olan West Country’de en 

fazla yaygınlık göstermektedir. Bu bölge; ılıman iklimi, bozulmamış kıyıları, 
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kumsalları, hafif engebeli topografik yapısı ile yürüyüş, ata binme, çiftlik turizmi gibi 

etkinliklerin uygulanmasına olanak vermektedir (Soykan 2000). 

 
 
Ülkede kırsal turizmin yaygın görüldüğü diğer bir bölge ise Güney Doğu İngiltere’dir. 

Bu alandaki kırsal turizm işyerlerinin çoğu küçük çaplıdır ve genellikle aileye 

mahsustur. Şu anda çocuklu veya çocuksuz ailelerden 25-54 yaş grubu (en çok 35-44 

yaş grubu arası) içerisine giren kişiler için köyler en popüler tatil alanları olmuştur 

(http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 
Küçük kasaba ve  köyler, kültürel bir miras, bir patika ağı, Londra’ya yakınlık ve spor 

alanları, 2 adet milli park, bisiklete binme, yürüme gibi, pek çok kırsal rekreasyon  

aktivitesini destekleme ve yerel üretimi arttırma olanakları bu bölgenin ilgi çekici 

özellikleri arasında olmuştur. Bunun yanı sıra; fiyatların yüksekliği, markalı ürünlerin 

eksikliği, Doğu-batı ulaşım bağlantısının zayıflığı, bilinçsiz gelişim, turizmin sezonluk 

olmaya eğilimli olması gibi bazı zayıf yanlarda bölgenin diğer özelliklerindendir. Kırsal 

turizm uygulamasında bölgenin seçilmesinin temel nedenleri SWOT analizi ile aşağıda 

belirtilmiştir (http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 
Güçlü Yönler  

• Geniş bir dizi manzara karakteristikleri ile 1/3’ü nün doğal kaynak değerleri ile 

üstün niteliklere sahip ilgi çekici köyler, 

• İngiltere’nin en yoğun orman bölgesi, 

• Köylerin Avrupa’nın diğer bölgelerine oranla yeşil alan dokusunun fazla olması, 

• Çeşitli yerel tarzları ve yerel karakteriyle ilgi çekici küçük kasaba ve köyler, 

• Şatoları, evleri ve bahçeleri ile geleneksel mimari doku, 

• Bölge çapında bir patika ağı, 

• Geniş bir kültürel olaylar ağı, 

• Spor merkezleri ve spor yapma olanakları 
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Zayıf Yönler 

• Çok kalabalık ve tıkanık olduğu düşünülen, sürekli bir turizm merkezi olarak 

algılanamayan bölgenin belirsiz imajı, 

• Markalı ürünlerin yokluğu, 

• Londra’ya yakınlık ve Londra’dan gelen rekabet, 

• Doğu/ batı ulaşım bağlantılarından yoksunluk 

 
 
Olanaklar 

• Sınırda yaşayan geniş nüfus, 

• Alternatif gelir kaynakları arayan, turizme geçmeyi düşünen çok sayıda çiftçi ve 

toprak sahibi, 

• Etkili bir pazarlama programı ile desteklenen, ortak kalitede standartlarına uygun, 

markalı ve çiftliğe dayalı bir konaklama ürününün geliştirilmesi, 

• South Downs ve New Forest gibi iki tane milli park, 

• Sağlıklı yaşam tarzına artan ilgi 

• Bisiklete binme aktivitesini  yaygınlaştırmaya dayanan paketlerin geliştirilmesi, 

• Ata binme, avcılık gibi diğer kırsal aktivitelerin desteklenmesi, 

• Yerel üretimin desteklenmesi ve bölgeye özgü gıdaların geliştirilmesi, 

• Kırsal turizm yaşantısının geliştirilmesi, 

• Medyanın ilgisini çekecek ölçüde renkli (yürüyüş festivalleri, bira festivalleri, 

uçurtma şenlikleri, balona binme vb.) aktivitelerin tanıtımı,  

 
 
Tehditler 

• Çevre tahribatına yol açan bilinçsiz gelişme, 

• Yerel hükümetin turizm planlaması uygulamalarında yeterli düzeyde olmaması, 

• Bazı bölgelerde turizmin sezonluk oluşu, 

• Diğer bölgelerden gelebilecek rekabettir (http://www. 

seada.co.uk/publications/docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 
Bu bölgedeki kırsal turizm etkinliklerini daha da arttırmak için farklı stratejiler 

benimsenmektedir. Bu doğrultuda; 
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• Ziyaretçi potansiyelini etkilemek ve geliştirmek: Güney doğunun imajını 

güçlendirmek ve pazarlamayı geliştirmek, 

• Turizm yaşantısını zenginleştirmek: Konaklama kalitesini arttırmak, yerel ürünleri 

tanıtmak, çoğunlukla aktiviteye, bölgenin mirasına ve kültürel yapısına dayalı 

turizm olanakları yaratmak, 

• Kırsal turizm yatırımlarını çoğaltmak: Daha fazla iş desteği, planlama konusunda 

öncü, ve başarılı çevresel uygulamalarını tanıtmaktır. 

 
 
Kırsal alanların yönetimini iyileştirmek: Bölgenin turizm potansiyelini arttırmak 

sayılabilir (http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 

Uygulamada stratejik öncelikler ise şu şekilde belirlenmiştir. 

 
 
Amaç: Güney Doğu İngiltere’de marka imajını ve kırsal ürünlerin pazarlamasını 

güçlendirmektir. Bu kapsamda; 

• Güney Doğu köylerinin, küçük kasabaların ve kırsal atraksiyonların tanıtımı, 

• Londra ve yakın çevreden gelen günübirlik ziyaretçiler üzerinde daha derin bir 

araştırma, 

• Önemli bir yürüyüş bölgesi olarak Güney Doğu’nun tanıtımı, 

• Bölgenin kapasitesinin potansiyel bir bisiklet ve ata binme bölgesi olarak 

geliştirilmesi, 

• Yerel ürünlerin  daha çok  geliştirilmesi, 

• Hedeflenen gelişme ve çiftliğe dayalı turizm için pazarlama kampanyası, 

• Bölge içinde yerel turizmin gelişimini destekleme hedeflenmiştir. 

 
 
Amaç: Ziyaretçi bilgisi ile ilgili yerel etkiyi arttırmaktır. Bu doğrultuda;  

• Güney Doğu bölgesinde koordine edilmiş bilgi iletişim teknolojisinin kullanımını 

yaygınlaştırmak, 

• Bölge hakkında bilgi sunan yerel bilgi paketlerinin geliştirilmesi hedef alınmıştır. 
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Amaç: Bütün ziyaretçiler için ulaşımı sağlamaktır. Buna göre;  

• Patika ağının en yüksek ziyaretçi harcamalarını oluşturan ve en çok ziyaretçi çeken 

bölümlerini belirlemek, 

• Hem köy yöneticilerine hem de konaklama ünitesi sahiplerine  ulaşım gelişimleri 

konusunda destek vermek hedef alınmıştır.  

 
 
Amaç: Turizm yaşantısını zenginleştirmektir. Bu doğrultuda;  

• Yürüme, ata binme gibi aktiviteye bağlı kırsal turizmi içeren potansiyel talep 

çalışmalarına kaynak oluşturmak, 

• Gerekli standartları ve beklenen talebi kaynakla eşleştirerek, bölgede çiftliğe dayalı 

turizmin yayılmasını ve gelişmesini desteklemek hedeflenmiştir. 

 
 
Amaç: Yerel üretimi/ gastronomi ve gurme turlarını tanıtmaktır. Bu kapsamda;  

• Güney Doğu köylerinin yerel  gıdalarını tanıtmak, 

• Yerli gıda üreticileri ve konaklama sağlayıcıları ile arasındaki bağları güçlendirmek 

hedeflenmiştir. 

 
 
Amaç: Bölgede daha çok aktiviteye dayalı turizm imkanlarını oluşturmaktır. Bu 

amaçla;  

• Önemli yürüme/ bisiklete binme rotalarına ve köy evi otellerine dayalı yüksek 

kaliteli aktivite paketlerinin geliştirilmesi, 

• Bölgede önemli ırmakları besleyen suya dayalı tatil paketlerinin geliştirilmesi, 

• Sağlıkla ilgili olarak önemli noktaların belirlenmesi, 

• Güney Doğu Bölgesi’nin önemli bir yürüyüş ve açık alan faaliyetleri bölgesi olarak 

tanıtılması, 

• Geniş bahçeler, tarihi evler ve konaklama sağlayıcıları arasında işbirliğinin 

desteklenmesi hedeflenmiştir. 

 
 
Amaç: Kırsal turizm hakkında ek bölgesel planlama olanağı sağlamaktır. Bu amaçla;  
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• Sürdürülebilir kırsal turizm gelişimi hakkında toprak sahiplerine ve planlama 

bölümlerine ek rehberlik sağlamak, 

• Kırsal turizme ilişkin  mevcut bölgesel planlama rehberliğine ek rehberlik sağlamak 

hedef alınmıştır. 

 
 
Amaç: Kırsal turizme yönelik işyerleri arasındaki işbirliğini sağlamaktır. 

• Yerel turizm işbirliğinin ve turizm derneklerinin gelişimini desteklemek hedef 

alınmıştır.  

 
Amaç: Turizm işyerlerinin yerel halk ve çevre üzerindeki etkisini arttırmaktır. 

• Yerel halk ve yerel turizm dernekleri arasında dayanışma oluşturmak hedef 

alınmıştır. 

 
 
Amaç: Tam kalite yönetimi sunmak için kırsal turizm bölgelerini belirlemektir 

 
 
Amaç: Kasaba ve köylerin turizm potansiyelini güçlendirmektir. 

• Kasaba ve köylerin öncelikle güçlü noktalarını ve zayıf noktalarını belirlemek ve 

yerel turizm stratejilerini geliştirmek, 

• Çevre köylerle bağlantılar kurmak ve ortak turizm ürünü geliştirmek 

 
Amaç: Ziyaretçi ve ulaşım yönetimini iyileştirmek 

• Arabasız günlük gezileri ve arabasız tatil paketlerini geliştirmek için tren işletme 

şirketleriyle çalışmak, 

• Ziyaretçi yönetim planları üzerinde uygulanabilir rehberlik hizmeti sağlamak 

(http://www. seada.co.uk/ publications/ docs/ RuralTourism.pdf, 2005). 

 
 
İngiltere’de 1995’de yayınlanan “White Papers on Rural England” adlı raporda, kırsal 

politikanın esası, kırsal kesimde yaşayan ve çalışan insanların ekonomik ve sosyal 

gereksinimlerinin karşılanmasında, kırsal kesimin peyzaj, yaban yaşamı, tarımsal, 

rekreasyonel ve doğal kaynak değerlerinin bugünkü ve gelecek kuşaklar için korunması 
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felsefesine dayandırılmıştır (Allanson and Whitbty 1996). Kırsal turizme yönelik 

uygulama örneklerinde de bu yaklaşım eas alınmıştır.  

 
 

2.5.1.4 Fransa örneği 
 
 
Fransa’da yerel kalkınma politikaları içerisinde kırsal turizmi geliştirmek önemli bir yer 

tutmaktadır.Bunun için birçok yerde plan ve projeler yürütülmektedir. Bunlar arasında, 

bir aile işletmesine ait çok küçük boyutlu projeler ile bir köyü veya bölgeyi içine alan 

projeler bulunmaktadır (Soykan 2000).  

 
 
Longin (1985)’e göre; Fransa’da ilk kez köy evleri, 1951 yılında Alpes de Haute 

Provence bölgesinde turizme açılmış, yazın iki ayı boyunca köylülerin turistleri 

ağırlaması sağlanarak, kırsal turizm gerçek anlamda başlamıştır. 1955 yılında devletten 

destek almaya başlayan turizmde amaç; yeşil turizmi geliştirmek, köylülere ek gelir 

sağlayarak iç göçü önlemek ve köylerin tarihsel mirasını restore ederek korumaktır. 

Böylelikle de Fransa da  kırsal turizm ekonomik bir etkinlik olarak 1950’li yıllardan 

itibaren yerini almaya başlamıştır (Soykan 2002b). 

 
 
Fransa’da 1972 yılında toplanan TER (Kırsal Alanda Turizm Birliği) kırsal turizmle 

ilgili başlıca prensipleri şöyle sıralamaktadır: 

 
 
• Sosyal alanda:  

 
Kırsal nüfus için: ekonomik ve sosyal yönden toprağa bağlı olmaktan kurtulma isteği, 

Kentli nüfus için: modern çağların temel bir sosyal olgusu olarak turizm, boş 

zamanların artışı ve rekreasyon faaliyetlerinin araştırılması, modern yaşamın 

baskılarının ortaya çıkardığı yeni gereksinimlerin tatminidir. 

 
 

• Ekolojik alanda:  
 
Kırsal çevreyi koruma gerekliliğinin bilincine varma, 

Ülkenin tarihi, mimari, kültürel mirasını korumak için kazanılan duyarlılıktır. 
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• Ekonomik alanda: 
 
Kırsal alanda yaşayanlar için yeni faaliyet  alanları yaratılarak ek kaynak sağlama 

gerekliliği, 

Ekonomik gelişmenin bir faktörü olarak kırsal turizm uygulamasıdır. 

 
 

• Uluslararası alanda: 
 
Her düzeyde ve her alanda uyum sağlama eğilimi, 

Uluslararası turizm piyasasında orijinal, kaliteli ürünler sunarak, yeni rekabet olanakları 

yaratmaktır (Sağcan 1986). 

 
 
Bu doğrultuda; Fransa’da turizm kırsal bölgelerde yoğunlaştırılarak bu alanlardan en iyi 

şekilde faydalanmak amacıyla köyler ve beldeler bir araya getirilmektedir. Oluşturulan 

birlik ve dernekler, belirli standartlar çerçevesinde organizasyonu sağlamaktadır. 

Örneğin Savoie Köy İstasyonları Birliği yerel yatak sayısını yerli nüfusun  en fazla altı 

katı olarak belirlemiştir. Köylerin ilk yapısı; ana caddesi, alışveriş meydanı, kilisesi, 

pansiyonları veya hanlarıyla korunmaktadır.  

 
 
Fransa’da kırsal alanlarda turizmin gelişmesinde temel çekiciliklerden birini kırsal 

yollar oluşturmaktadır. Her kırsal yürüyüş güzergahı için kendine özgü bir kimlik 

yaratılmıştır. Öyle ki, kimileri tarım ve hayvancılık alanlarını, kimileri manzaralı ilginç 

doğal mekanları, kimileri de eşsiz kültür hazinelerinin yer aldığı yerleşmeleri temsil 

etmektedir.  

 
 
Osauf (1989)’a göre; kırsal yolların yönetimi, korunması ve geliştirilmesi konularında 

da çok sayıda plan ve program oluşturulmuştur. Bu planlarda kırsal gezi yollarını 

korumak kadar, bir kısmını da rezerve ederek geleceğe bırakmak anlayışı yer almıştır. 

Valilikler dahilinde her bir kırsal yolun uzunluğu 1000-12000 km arasında 

değişmektedir. Yolların çeşitli mola noktalarında da konaklama imkanları yaratılmıştır 

(Soykan 2000). 
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Turizm yoluyla kırsal evler ve çiftlikler konaklamaya uygun hale getirilerek hizmete 

sokulmuş, çiftlik ürünlerinin yerinde satışı sağlanmıştır. Çiftlik turizmi uygulamalarına 

Ariege bölgesinden bir örnek verilebilir. Bu bölgede birbirine bağlı ve tamamlayıcı 

etkinliklerle 6 çiftlik 6 mola noktasında hizmet sunmaktadır. Her biri ayrı isimlerle 

anılan bu ziyaret noktalarında; gelenekselliği temsil eden çiftlikte peynir imali ve satışı, 

ilginçliği simgeleyen çiftlikte tıbbi ve aromalı bitkiler üretimi ve satışı, doğa içerikli 

çiftlikte atlı gezinti ve uzun yürüyüş turları düzenlenmektedir. Bir başka etkinlik de 

ziyaretçilerin kendi ürünlerini bizzat kendilerinin üretmeleridir.  

 
 
Kırsal turizme ait başka bir uygulamada da çiftlik içerisinde özel bir etkinliğin hedef 

alınmasıdır. Örneğin Soulages-Bonneval’de merkez etkinlik golftür ve bütün hizmetler 

onun etrafında toplanmıştır.   

 
 
Kırsal evlerin ticarileştirilmesi de bir başka proje örneğidir. Bu amaçla boş duran tarım 

ve bağ evleri konaklamada yararlanmak üzere restore edilerek geleneksel mirasın 

yaşatılması sağlanmıştır (Soykan 2000). 

 
 
Ayrıca eğitsel amaçlı projeler de yer almaktadır. Soulages-Bonneval’da “keşif çiftliği” 

projesi adı altında tarımın nasıl yapıldığını göstermek amacıyla bir müze kurulmuştur. 

Böylece daha önce az gelir getiren et-süt hayvancılığı ve tarıma uygun olmayan 

topraklar turizm sayesinde yeni bir kimlik kazanmıştır.  

 
 
Bir başka proje de “ziyarete açık çiftlikler” fikri ile mevsim meyvelerini bir şenlik 

kapsamında tanıtmak ve pazarda satmak amaçlanmıştır (Soykan 2000).  

 
 
“Kırsal alanlarda yaşamı paylaşma”, “alışılmadık bir başıboşluk” gibi daha farklı 

sloganlar ortaya koyarak çeşitli projeler de Fransa’da yapılan kırsal turizm 

uygulamalarından bazı örneklerdir. 
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2.5.1.5 Almanya örneği 
 
 
Almanya’da kırsal turizmi nelerin oluşturduğu konusunda çok sayıda farklı fikir ortaya 

atılmaktadır. Almanya uzun kırsal turizm geleneğine sahip bir ülkedir. Ülkenin kırsal 

turizm geçmişi 150 yıldan daha öncelere dayanmaktadır. Öyle ki o zamanlarda bile 

tatiller, kente yakın köylerde  ve genelde yamaç bölgelerinde geçirilmiştir. 

 

1960’lardaki ve 1970’lerdeki kırsal turizm araştırmalarındaki ana tema, turizmin 

çiftçilere sağladığı ekonomik fayda olmuştur. Bununla birlikte çoğu araştırma kırsal 

turizmin diğer formlarını göz ardı ederek  çiftlik turizmi üzerinde odaklanmıştır. Bu 

araştırmalar kırsal turizmin; dağlık bölgeler gibi alanlarda alternatif işler sağlayarak dış 

göçleri azalttığını, kent insanlarına kırsal yaşam tecrübesi sağladığını ve böylece onların 

kırsal alanların  sorunlarına duyarlılıklarını arttırdığını, onun özellikle sanat ve el 

sanatları gibi diğer sektörlerle iyi ilişkilendirildiğinde kırsal ekonomiyi 

çeşitlendirildiğini göstermektedir (Oppermann 1996).  

 
 
Kırsal turizmin gerçekleştiği örnek alan olarak, Güney Almanya’da Oberschwaben 

Allgau Bölgesi olarak adlandırılan bir bölge içindeki Baden-Wüttemberg eyaleti 

verilebilir. Bölgenin peyzajı, büyük oranda, geçen 3 buz çağının sonucu oluşmuştur. 

Büyümüş ve geri çekilmiş buzullar Alpler’e yakın güney bölümlerinde genellikle 

yüksek kabartmalı bir tepecik şeklini almışlardır. Büyüyen ve çürüyen bitkiler engebeli 

alan içinde bir çok sığ göle dönüşmüştür. Çok sayıdaki göl bölgenin peyzaj çekiciliğini 

arttırmakta ve bütün su sporları aktivite çeşitleri için olanaklar sunmaktadır.. 

Yükseltiler, eğimler ve toprak tiplerindeki farklılıklardan dolayı, alanın kuzeyi  genelde 

tarım çiftçiliği, güneyi ise mandıracılığa doğru gelişme göstermiştir. Bölge güçlü bir 

mevsimlik talep ile karakterize edilmektedir. Mevsimlerin değişkenliği  bu bölge için 

kırsal ve çiftlik turizminde ana faktör olmuştur. Bölgede görülen kırsal turizm  ev 

halkının gelirine katkı sağlamakla birlikte özellikle kent insanlarına da kırlara yönelik 

çekicilik  sağlamaktadır  (Oppermann 1996).  
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2.5.1.6 Kanada örneği 
 
 
Kanada da kırsal alanlara seyahat iki sebepten dolayı artmıştır. Birincisi insanların kırsal 

alanlara ve tarihsel turizme yönelik artan ilgisi ikincisi de hükümetin kırsal alanların 

gelişimi için destek girişiminde bulunmasıdır (Mair et al. 2001).  

 
 
1994’deki ekonomik işbirliği ve gelişim organizasyon raporunda;  turizmin, kırsal 

gelişmenin geleceğinde hayati bir rol oynayacağı belirtilmiştir. Kırsal turizm; balıkçılık 

ve çiftçilik gibi geleneksel endüstrilerin azalmakta olduğu bölgelerde, yeni iş imkanları 

yaratmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla  kullanılan bir araç olmuştur. 

Kırsal turizm aynı zamanda bu bölgelerde yerel kaynakların ve kültürel mirasın 

gelişimini de sağlamıştır. Kırsal turizmin gerçekleştiği bu tür alanlarda bir çok turist 

doğal çevre, tarihi miras ve kültürel örnekleri ile hoş tecrübeler içeren kırsal bölgeleri 

aramaktadırlar. Dolayısıyla turistler bu alanları; kültür hakkında bilgi sahibi olmak ve 

folklor, gelenekler, doğal anıtlar ve tarihi sınır bölgelerini tecrübe etmek amacıyla 

ziyaret etmişler ve  doğa, macera gezisi, spor ve festival gibi aktivitelere katılmışlardır 

(MacDonald and Jolliffe 2003). 

 
 
Kanada Ontario’da bulunan tarım ağırlıklı küçük bir kent olan Saint-Jacobs’da tarihi 

buğday ambarları sanat merkezleri haline dönüştürülerek, turistik talep için yoğun bir 

ilgi odağı oluşturmuştur (Yılmaz-Küçükaltan 2002). 

 

Aile yapıları, folklor, sosyal gelenekler, değerler, inanışlar, anıtlar, tarihi yapılar, kır 

manzaraları kültürel turizmin birer parçasıdır.          

 
 
Örnek olarak Kanada’nın en küçük ili olan Prens Edward adasındaki Evangeline bölgesi 

verilebilir. Burası 2184 km2 dir. Ada, % 47’sini kapsayan topraklarda sadece % 10’u, 

kırsal alanlarda da % 59’sı olan 138.900 nüfusa sahiptir. Evangeline bölgesi ise 

başkentten arabayla yaklaşık 1 saat uzaklıkta ve adanın güneybatı kıyısında 

bulunmaktadır. Bu bölge 2500 nüfuslu ve  50 km2 lik bir kırsal alandır. Ekonomisi  

nüfusunun % 60’ı ile tarıma dayanmaktadır. Ayrıca çiftçilik ve balıkçılıkla da 
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uğraşılmaktadır. Ada sakin çiftlik hayatı ve kıyıları ile doğal peyzajları ortaya 

koymaktadır. Adada, güçlü görsel manzaralar ve “Benim adama eğlenmeye gelin” gibi 

pazarlama sloganları kullanılmaktadır. Turistler; farklı yerleri görme, sanatsal ürünlerin 

pazarlanması, plaj ziyaretleri, genel alışveriş ve milli park ziyareti gibi aktivitelere 

katılmaktadırlar (MacDonald and Jolliffe 2003). 

 
 
Evangeline Bölgesi bir alanı kırsal olarak karakterize eden 3 faktörü sağlayan özelliğe 

sahiptir. Bunlar, 6000 den daha az nüfusa sahip olması, organik tarım uygulamasının 

yapılması ve ekonomik ve geleneksel sosyal yapının genelde bölgede yaşayan halk 

tarafından kendi kendine yeterli bir yapı içerisinde olmasıdır. Bu bölgeyi turistlerin 

ziyaret etmesinin temel nedeni ise, Acadian kültürünü görmek ve tanımak olmuştur. 

Çünkü Acadianlar İngilizler tarafından topraklarından çıkarılarak bu bölgeye gelip 

yerleşen doğu Kanada’nın Fransız göçmenleridir.  Bölge sakinleri tarafından yöredeki 

turizm aktivitelerinin belirli bir sistem dahilinde yürütülebilmesi için ise kooperatifler  

kurmuşlardır (MacDonald and Jolliffe 2003). 

 
 
Kanada’nın Vermont eyaletinde de en büyük iki iş kolu turizm ve tarımdır. Üniversite 

ve Turizm ve Pazarlama Dairesi işbirliği ile Vermont Turizm Bilgi Merkezi 

kurulmuştur. Bu merkez doğa bazlı, tarihi, turizm amaçlı ve tarım bazlı girişimlere 

maddi destek ve istatistik sağlamaktadırlar. Vermontta yapılan tarım turizmine ilişkin 

görüntüler Şekil 2.4’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4 Kanada Vermont tarımsal turizm faaliyetleri (Woodruff 1997) 
 
 
 



 66 
 

2.5.1.7 İspanya örneği 
 
 
İspanya’da gerçek anlamda plan ve projelerle yürütülen kırsal turizm, kıyı turizmine 

alternatif olarak özellikle dağlık yörelerde son yıllarda gündeme gelmiş olup, daha çok 

sosyo-ekonomik düzeyi orta gruptan olan yetişkinlere hitap etmektedir.  

 
 
İspanya’da kırsal turizm uygulamasına örnek, Crufia ve Pontevedra bölgelerindeki 9 

kırsal yerleşmeyi içine alan “Portodemouros Programı” verilebilir. Programın hedefi 

bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.  Bu doğrultuda da; 

kırsal turizmi kalkınmada öncelikli sektör haline getirmek, yerel kaynaklardan daha 

fazla yararlanmak, tarımsal işletmeleri yeniden düzenlemek amaçlanmıştır. Nitekim bu 

proje kapsamında; kırsal turizm ve çevre eğitimi verme, geleneksel el sanatlarını 

destekleme, yeni işler ve ürünler yaratma, halk kültürünü turistik sunuma hazır hale 

getirme, doğal çevreye uygun spor dallarını  geliştirme, doğanın keşfi için rekreatif 

bölge düzenleme ve köy evlerini yeniden düzenleme yer almaktadır  (Soykan 2000).  

 
 
Bir diğer örnek Galiçya sınırında Asturies’lerin doğusunda Taramundi bölgesinde 

geliştirilen bir projedir. 1983 yılında yerel otoriteler, bölge valiliği ile bir araya gelerek, 

bölgenin gelişme olanaklarını analiz etmişler ve turizmin geliştirilmesine karar 

vermişlerdir. Bu amaçla; açık hava rekreasyon etkinlikleri ve yürüyüş yolları 

düzenlenmiş, kırsal miras olarak ambarlar ve değirmenlerin de restorasyonu yoluna 

gidilmiştir. Özel girişimciler köy evlerini turistik kullanıma hazır hale getirerek restoran 

hizmeti vermeye başlamışlardır. Beldenin el sanatlarını simgeleyen bir logo (bıçaklar, 

çakılar, bakır, ağaç, peynir, reçel, bal, dokumacılık) yaratılmıştır  (Soykan 2000).  

 
 
İspanya’da yapılan kırsal turizmin önemli işlevi; bölge insanlarının ekonomik düzeyini 

yükseltmek ve doğal çevreyi korumak üzere planlamayı ve korumacılığı sağlamaktır. 

Üzerinde en fazla durulan konu ise çevreyle uyumlu ve ekolojiye dayalı kırsal turizmin 

geliştirilmesidir (Soykan 2000). 
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2.5.1.8 Yeni Zellanda örneği  
 
 
Çiftlik turizmi Yeni Zellanda’da turistler arasında en çok tercih edilen kırsal turizm 

çeşididir. Çiftlik turizminde turistlerin ilgisini çeken iki önemli konudan biri çiftçilik ve 

diğeri ise kadınlar tarafından elle üretilen giysiler ve hediyelik eşyalardır. Çiftçi ailesi 

ile ilişki kurma, çiftlikte yetiştirilen tarımsal ürünler ve çiftlik hayvanları turistlerin 

ilgisini çeken unsurlar iken,  yürüyüş yapma, çevreyi izleme en çok hoşlanılan kırsal 

turizm faaliyetleri olarak kabul edilmektedir (Pearce 1990). 

 
 
Kırsal ve kentsel içeriği ile kültürel ve doğal kalıtım deneyimleri ve kırsal görünümlerin 

farklılaştığı Güney Yeni Zellanda ülkenin en önemli turistik bölgesidir. Otago ve 

Sauthland ülkenin güney bölümünün illerindendir. Şu anda Yeni Zellanda’nın deniz 

aşırı 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçisi vardır. Bunlardan 516.000’i Otago’yu, 241.000’i 

de Sautland’ı ziyaret etmektedir. Turizm son 15 yıldır Yeni Zellanda ekonomisinin  

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 1975 yılında 250.000 uluslararası giriş varken 

bugün bu sayının 6 katına ulaşılmıştır. Yeni Zellanda ekonomisinin temeli tarımdır ve 

turizm ona ek olarak gelişme göstermektedir (Kearsley 1999). 

 
 
Ülkede kırsal turizmin etkisiyle birçok çiftlik, turizm aktivitelerinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Yerel otoriteler; yerel festivalleri, balıkçılık, rehberlik ve yerel tur 

organizasyonları gibi küçük çaplı girişimleri teşvik etmişlerdir. Bazı bölgelerde bandi 

jamping, rafting ve hava aktiviteleri gelişmektedir. Güney turizm bölgesi geniş bir kırsal 

alana ve kültürel ürünlere sahiptir. Batıda Alpine Dağları farklı görüntüler 

oluşturmaktadır. Fiordland sahili, Milford Saund ve Dauıbtful Sound Dünya’nın en 

vahşi bölgelerinden biri olmuştur. Milford Track, The Routeburn ve Kepler gibi 

yürüyüş parkurları belirlenmiştir (Kearsley 1999).   

 
 
İç kesimlerde kışın  –25 oC’ye kadar düşen soğuklar görülmesine karşın yazın 

sıcaklıklar + 40 oC’ye kadar  çıkmaktadır. Aşırı iklimsel değişimler ve geniş alanlar 

farklı sebze türlerinin yetişmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca şarap endüstrisinin yanı 

sıra lama, devekuşu, geyik gibi hayvanların üretimi gerçekleşmektedir. Güney 
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Zellanda’nın bir çok bölgesi  ürettikleri ürünler ile özdeşleşmiştir. Örneğin Gora 

kasabası alabalıkları, Clinton kasabası atları, Cromwell meyveleri ile ön plana çıkmıştır.  

Tarımsal ve pastoral olaylara dayanan şovlar ve dernek şenlikleri özel bir dizi festivaller 

hazırlanmaktadır. Meyve bahçesi ve Açelya (Rhododendron) haftasını kutlayan 

“Aleksandra Bloom Festivali” bunlara bir örnektir. Her sene farklı bir yerleşimde at 

yarışları düzenlenmektedir. Büyük kayak merkezlerinde de at yarışları 

düzenlenmektedir (Kearsley 1999).  

 
 
Avrupa’nın farklı ülkelerinde  uygulanan bütün bu örneklerde ortak nokta, özellikle 

nüfusun az olduğu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dağlık tepelik iç bölgelerde görülen 

bir turizm türü olmasıdır. Avrupa’da kırsal turizmin yaygınlaşmasında; kentli nüfusun 

fazlalığı ve insanların kentte bulamadıklarını yaşamak da önemli birer etken olmuştur.  

 
 
Avrupa’da kırsal turizmin başlangıç noktasını köy veya çiftlik gibi herhangi bir kırsal 

yerleşim birimi oluşturmaktadır. Ancak bazı durumlarda doğal peyzajın eşsiz 

güzelliklere sahip olması  ve birtakım sportif etkinliklerin uygulanmasına olanak 

vermesi, hem bu potansiyelin değerlendirilmesini hem de köylerin kalkınmasını hedef 

alan uygulamaların  gündeme gelmesini sağlamıştır.  

 
 
Böylece kırsal turizmin başlatıldığı yerleşimlerde veya yörelerde, geçmişte  var  olan 

tarım, hayvancılık, ormancılık, el sanatları gibi etkinlikler canlandırılmaktadır.   

 
 
Yine bütün bu uygulamalarda örgütlenme kadar bilinçli plan ve programlarla bu işin 

yürütülmesi başarıyı sağlamıştır. Bir yer kırsal turizme açılırken turiste sunulacak 

etkinliğin türüne, çevrelerdeki diğer köylerden farklılıklar taşımasına dikkat edilmiş ve  

broşür, kitap, rehber, harita gibi yayınlar ve derneklerin hazırladığı festival, fuar ve 

şenlikler aracılığıyla da o bölgenin tanıtılması sağlanmıştır (Soykan 2000). 
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2.5.2 Türkiye’de kırsal turizm uygulamaları 
 
 
Türkiye’de genellikle kırsal turizmde,  kırsal alanlarda yaşayanlar ve çiftçiler tarafından 

sağlanan çiftlik aktiviteleri ve servisleri ile ekstra gelir elde etmek için turistleri kendi 

alanlarına çekmek fikri yaygındır. Ancak kırsal turizm kapsamı sadece çiftlik turizmi ve 

tarım turizmi olarak sınırlandırılmamalıdır. Doğa tatilleri, kırsal alanlardaki turlar, kır 

yaşamı içinde bulunmak, tarımsal ürünlerin ve el sanatlarının üretimi ve satışı gibi 

faaliyetler de  kırsal turizm aktiviteleri  içinde sayılmalıdır. 

 
 
Kırsal turizme ait istatistikler tutulmuyor olmasına karşın bu konudaki potansiyelin de 

yeterince değerlendirilemediği açıktır. Öyleki Türkiye'de kırsal turizm denildiği zaman,  

çoğunlukla doğa yürüyüşleri ve doğa sporlarını içine alan açık hava rekreasyon 

etkinlikleri,  alışveriş ve yeme içmeyi kapsayan günübirlik köy ziyaretleri 

anlaşılmaktadır. Kırsal turizm açısından günübirlik ziyaretlerden, konaklamalı 

ziyaretlere doğru bir gelişme de  görülmektedir. Ancak bu tür ziyaretler az sayıda olup, 

uygulamada birtakım yanlışlıklar yapılmaktadır. İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin 

çevresinde, Muğla ve Antalya gibi turistik illerde, Bursa ve Kastamonu gibi tarihî ve 

kültürel zenginliklere sahip yerleşim yerlerinin çevresinde, antik kentlerin 

yakınlarındaki köylerde bu yönlü bir kırsal  turizmin geliştiği görülmektedir (Soykan 

2002a). 

 

Turizm Bakanlığı tarafından da kırsal turizm kapsamında 1990 yılında tatil-dinlenme, 

tatil-hayvancılık ve hayvancılığı esas alan 23 yaylada “yayla turizmi projesi” 

başlatılmıştır (Özçatalbaş 2000).  

 
 
Ülkemizde kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik yapılan uygulamaların çoğunluğu 

kırsal kalkınma kavramının içerisinde yer almaktadır.  

 
 
Ülkemizde uygulanan kırsal turizm çalışmalarından biri “Ekolojik Çiftliklerde Tarım 

Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası” projesidir. Bu proje TaTuTa, adıyla Buğday 

Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin başvurusuyla Birleşmiş Milletler GEF Küçük 
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Destek Programı çerçevesinde 25 ayrı çiftlikte başlatılmıştır. Şu an 44  yeni çiftliğin 

katılmasıyla da toplam 69 çiftlikte sürdürülmektedir. Şekil 2.5’de kırmızı noktalarla 

belirtilen çiftliklerin bulundukları yerler şu şekildedir. Lapseki/Çanakkale, 

Eceabat/Çanakkale, Ayvacık/Çanakkale, Salihli/Tekelioğlu/Manisa, Davutlar/Kuşadası/ 

Aydın, Datça, Dereköy/Fethiye, Yanıklar/Muğla, Akçaenis/Elmalı, Çıralı/Kemer/, 

Geyikbayırı/Antalya, Ağlasun/Burdur, Aksu, Gökdere Köyü/Eğirdir/Isparta, 

Başmakçı/Afyon, Beyoğlu/İstanbul, Armutlu/Yalova, Maksudiye/Söğütlü/Sakarya, 

Çilimli/Düzce, Şenpazar/Kastamonu,Kabaklı Köyü/Sinop, Gümüşhacıköy/ Amasya, 

Çamlıca/Terme/Samsun, Honça, Sulugöl/Niksar/Tokat, Ağçağa/Kemaliye/Erzincan, 

Kınalıtaş/Kelkit/Gümüşhane, Hemşin/Rize, Borçka/Artvin, Pasinler/Erzurum’dur. 

 

 

Şekil 2.5 Kırsal turizme yönelik TATUTA projesi uygulanan alanlar 
(http://www.bugday.org/tatuta/, 2006) 

 

Projenin amacı; kent hayatından sıkılıp tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenlere 

alternatifler sunarak, katılımcıların beklentileri doğrultusunda, çiftliklerde gönüllü 

çalışarak veya çiftliğe belli bir katkı payı ödeyerek konuk olmalarını ve böylece de  

ekolojik tarıma ve kırsal kalkınmaya destek olmalarını sağlamaktır.  

 

Türkiye’de uygulanan kırsal turizm faaliyetlerine ilişkin olarak bir başka örnek ise, 

Birleşmiş Milletler GEF programı çerçevesinde yürütülen Kastamonu Zümrüt Köyü ve 

Çıralı’dır.  Bu proje kapsamında Çıralı’da; hem kumsalının Caretta caretta’ların 

yumurtlama alanı olarak korunmasını sağlamak, hem de ekolojik tarım ve ekolojik 
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turizme dayalı doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşam modelini devam ettirmek 

hedeflenmektedir. Zümrüt Köyü’nde ise; projeyle, kırsal kalkınma bağlamında Milli 

Park ilanından sonra en önemli geçim kaynağı olan ormancılığın azaldığı köyde, 

ekoturizm aracılığıyla, yöre halkının Milli Park ile ilişkisinin geliştirilmesi ve fayda 

sağlaması hedeflenmektedir. Bu alanladaki kırsal turizm uygulamalarına yönelik 

görüntüler Şekil 2.6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Şekil 2.6 Çıralı ve Kastamonu Zümrüt Köyü’ndeki kırsal turizm uygulamaları 

(http://www.gefsgp.net/v1/?cat=current&subset=pnews, 2006) 
 

 
2.5.2.1 Doğu Anadolu Bölgesi turizmini geliştirme projesi örneği  
 
 
Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılan bölgesel bazlı kırsal turizm uygulaması 

olarak   “DATUR” projesi verilebilir.   

 
 

Doğu Anadolu turizmini geliştirmek amacı ile Aralık 2001 tarihinde, Türkiye ile 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı`nda 

(2001-2005) tanımlanmış olan ulusal önceliklere dayanarak, bir “Ülkesel İşbirliği 

Çerçevesi” (County Cooperation Framework) belgesi imzalanmıştır. Mevcut projenin 

amacı, turizm boyutuyla bölgesel ekonomiye katkı sağlamaktır. Kırsal turizmin 

geliştirilmesine yönelik olarak  kırsal bölgede Erzurum-Palandöken Kayak Merkezi ve 

Çoruh Vadisi olmak üzere iki temel turizm alanı önceden belirlenmiştir (İspir`den 

Yusufeli`ne, Uzundere’yi de içine alacak şekilde). Kırsal kalkınmanın sadece turizm 

sektörü yaklaşımı ile çözülemeyeceği kesin olarak görünmekte olsa da, turizm, yerel 
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kaynakların harekete geçirilmesine, yerel iş olanaklarının yaratılmasına ve kısmen 

bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini sağlamaya yardımcı olacağı için, ayrıcalıklı  bir 

“başlangıç noktasını” oluşturmaktadır (Anonim 2002). 

 

Projede öncelikle mevcut durum saptaması yapılmıştır. Buna göre; genel olarak 

bölgede  kırsal turizm, büyük ölçüde mevsimsel niteliğe sahiptir. Bunun sonucu olarak 

bölgedeki kırsal turizm, çok kısa bir zaman döneminde (Çoruh Vadisi`nde Mayıs 

başından Eylül sonuna) gerçekleşmektedir. Projede hedeflenen kriterler ise şu 

şekildedir;  

 

• Turistlere, bölgeye ulaştıklarında, daha uzun süre kalmalarını teşvik etmek ve 

mevcut turizm olanaklarından tam olarak yararlanmalarını sağlamak için, geniş bir 

dizi faaliyeti içeren bir “paket” sunulabilmelidir. Sunulan turizm ürünleri çok 

kapsamlı bir paketi içermeli, her biri belirli bir turizm faaliyeti üzerinde 

odaklanmalı ve turistlere bu ürünler arasından daha fazla seçim yapma imkanı 

verilmelidir. (Konaklama rezervasyon hizmetleri seçimi ile birlikte, çeşitli turizm 

faaliyetlerine ilişkin etkinlikler ve bunlarla uyumlu bir seyahat rotası ile 

tanımlanmış “paketler” geliştirilmelidir). 

• Halen bölge halkı, turizmi marjinal bir faaliyet olarak görmekte ve sadece otelcileri 

ilgilendirdiğini düşünmektedirler. Herhangi bir strateji yoktur ve yerel otoriteler ile 

turizm endüstrisi  ya da turizmin özel sektördeki hizmet sağlayıcıları arasında 

yeterli danışma yapılmamaktadır. Bu nedenle yerel halkın, turizmin ekonomik 

kalkınmanın bir aracı olduğu bilincine varması sağlanmalıdır. 

• Türkiye`deki kırsal turizm, ne Türkiye içinde ne de ülke dışında yeterince 

pazarlanamamaktadır. Kitlesel turizm merkezlerinin dışında daha özellikli tatil 

arayan  pazar kesimlerine ulaşabilmek için, geniş kapsamlı ve bütüncül bir 

stratejiye ihtiyaç vardır. Bu stratejinin hem ulusal (Kültür, Turizm, Orman 

Bakanlıkları ve ilgili diğer kamu kuruluşları gibi) merkezi hükümet kuruluşları, 

hem de yerel il valilikleri , ilçe kaymakamlıkları, belediye başkanlıkları, bireyler ve 

sivil toplum kuruluşları düzeyinde ele alınması gerekmektedir (Anonim 2002).  
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Bu proje kapsamında seçilen iki alana ilişkin şu çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.  

 

• Turizme hizmet sağlayanların,  tarihi ve kültürel varlıkların ayrıntılı bir 

envanterinin yapılması,  

• Çevresel, tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri gösterecek bir kırsal turizm 

haritasının çıkarılması. Harita, doğal öneme sahip yerleri (parklar, yaylalar), 

yürüyüş patikaları, “ekolojik turizm” güzergahlarını, galerileri, çevresel, tarihsel ve 

kültürel öneme sahip alanları, panoramik görüntüleri ve turistik öneme sahip tüm 

cazibe alanlarını açık bir şekilde göstermelidir. Bu harita, turistlerin yoğun olarak 

bulundukları tüm alanlarda (oteller, pansiyonlar, kayak merkezleri), turizm danışma 

bürolarına dağıtılması, 

• Dağcılık ve trekking keşifleri ile ilgilenen Türk ve uluslararası dağcılık 

federasyonlarıyla ilişki kurularak alan çalışması yapılması,  

• Bölgenin yetersiz tanıtım sorununu gidermek için tüm paydaşlarla birlikte turizm 

ürünlerinin iyi tanımlanmış bir çeşidinin ortaya konulması, 

• Turizm ürünlerinin geniş bir alanda tanıtımının ve reklamının yapıldığı bir ağ 

oluşturmak ve ülke içinde kalkınma ortakları ve girişimcilerden  gelecek ilginin  

değerlendirilmesi, 

• Bir bütün olarak Erzurum bölgesinde yaz ve kış faaliyetleri haritalar, kültürel ve 

tarihsel varlıklar, konaklama tesisleri, turistik cazibe alanları ve tur organizasyonları 

vb. içerecek şekilde kapsamlı bir web sitesinin hazırlanıp hizmete konulması, 

• Arazi çalışmalarına bağlı olarak, trekking parkurları, olanaklar ve konaklama, flora 

ve fauna zenginliklerini kapsayan kapsamlı ve resimli bir rehber kitapçığın (Türkçe 

ve İngilizce) yayımlanması,  

• Rehberlerle işbirliği yaparak, botanik amaçlı turlar, kuş türlerini izleme turları, 

tarihi turlar ve trekking parkurları için yol işaretlemelerinin yapılması,  

• Dağcılık ve trekking keşifleri piyasasını, at-merkep ekipleri, hazır kurulmuş 

çadırlar, yemek hizmeti ve uzman rehberlik ile mahalli danışma gibi tüm destek 

hizmet birimlerinin geliştirilmesi, 

• Tanıtım materyallerinin üretilmesi (turizm ve tematik enformasyon haritaları), 
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• İlgili hükümet kuruluşlarıyla birlikte (Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, DPT); 

kırsal turizmin büyümesi ve turizm pazarından daha büyük bir pay almasını 

sağlamak üzere ulusal bir pazarlama kampanyasının teşvik edilmesi,  

• Festivaller, fuarlar ya da kongreler gibi spesifik olayların çeşitlendirilmesi,  

• Yıllık kayak festivali, spor turnuvaları, motosiklet yarışları gibi organizasyonların 

gerçekleştirilmesi,  

• Turistlerin “özel bir yer” de, “alışılmışın dışında bir yer” de, “maceraperest ve çok 

özel” bir tatil yaptıkları duygusunu edinmelerini sağlamak ve “Erzurum: Kış 

Turizmi Kenti” gibi bir slogan geliştirilmesidir (Anonim 2002). 

 

2.5.2.2 Cumalıkızık örneği 

  
Ülkemiz kırsal kalkınma projelerinden biri de “Cumalıkızık Koruma Yaşatma 98 

Projesi” dir. Projenin önemli karakteristikleri; kalkınmanın tabandan başlatılması, 

halkın aktif katılımı sağlanarak yapılan çalışmaların benimsetilmesi ve devlet–halk 

işbirliğiyle yürütülmeye çalışılmasıdır (Gürlük 2004).  

 
 
Bursa’ ya 10 km. uzaklıkta üstün doğal değerlerle birlikte  tarihsel dokusunu koruyan 

bir Osmanlı Vakıf köyü olan Cumalıkızık’ın, en önemli geçim kaynağını bahçe tarımı 

oluşturmaktadır. Bölgede.; kiraz, ahududu, çilek, şeftali, vişne, erik, elma, armut, 

ıhlamur, üzüm, frenk üzümü, ayva, fasulye, biber, domates, patlıcan gibi her çeşit 

meyve ve sebzenin  üretimi yapılmaktadır. Köyde hayvancılık ise fazla gelişmemiştir 

(Anonim 1998). 

 
 
Evlerin çoğu harap durumda olup bir kısmı da yanmış ve yıkılmıştır. Nüfus giderek 

azalmakta genç iş gücü kente kaymıştır. Bütün bunlara rağmen sünnet, düğün, mevlût, 

bayram gibi geleneksel yaşam ve komşuluk ilişkileri eskisi gibi sürdürülmektedir. 

Köy evlerinde kullanılan eşyalarda Kızık motiflerine rastlanmaktadır. Mahremiyet 

olgusunu bugün de koruyan köy kadınlarının geleneksel el becerilerinin de (dantel, 

nakış, dikiş, reçel üretimi vb.) hala korunduğu gözlenmektedir. 
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İklim yapısı, Uludağ zirvesine ulaşılabilirliği, yakın çevre doğal yürüme alanları, 

dereleri ile Cumalıkızık’ ın çekiciliği artmaktadır (Gürlük 2004).  

 
 
1980 yılında koruma altına alınan 1981 yılında kentsel–doğal sit alanı olarak tescil 

edilen Cumalıkızık yerleşim birimi için 1993 yılında yapılan koruma imar planının 

günümüz koşullarına uyarlanması ve geniş kapsamlı bir “Koruma Yaşatma Eylem 

Planı” ile ilişkilendirilmesi gereği doğmuştur. Eylem planı sadece fiziksel değil, 

ekonomik, sosyal ve kültürel boyutta da düzenlemelerin yapılmasını, bunların hayata 

geçirilmesini, bu projedeki deneyimlerin benzer yerleşimlerde uygulanabilmesinin  yanı 

sıra dünyaya taşınmasını da amaçlamaktadır (Gürlük 2004). Projenin hedefleri;  

 
 

Ekonomik boyuttaki hedefler: Cumalıkızık’ ın ekonomik gelişiminin sağlanması; 

 
 

• Tarım girdisinin sürdürülebilir olması, 

• Yerleşimden giden işgücünün geri çekilmesi, iş kollarının ve geleneksel zenaatların 

geliştirilmesi, 

• Ev ve el ürünlerinin geliştirilmesi, üretim sunum pazarlama modellerinin 

oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

• Cumalıkızık’ ın doğal güzelliğinin ve değerlerinin yaşanılırlığının sağlanması ve 

ekonomik girdiye dönüştürülmesi, 

• Cumalıkızık’da sürdürülebilir bir ekonomik yapı örgütlenmesinin sağlanması ve 

kaynakların akılcı yönetimidir. 

 
 

Sosyo–kültürel boyuttaki hedefler: Cumalıkızık’ın sosyal yapı gelişiminin 

sağlanması, Cumalıkızık’ ın kültürel yapısının korunması ve geliştirilmesi; 

 

• Sosyal yapının gelişimi amaçlı sürdürülebilir eğitim ortamının sağlanması, 

• Çevre ve insan sağlığına önem verilmesi, 

• Sosyal etkinliklerin (konferans, sinema, tiyatro, sergi, basın–yayın, vb.) sağlanması. 

• Sürdürülebilir bir koruma kültürünün oluşturulması, 

• Kültürel yapının geliştirilerek geleceğe taşınması, 
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• Kültürel etkinliklerin köye taşınması, 

• Köylünün kültürel etkinliklerle tanışması, 

• Yerleşimin kültürel altyapısının geleceğe taşınması, 

• Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, 

• Cumalıkızık’ın kültürel yapısının örgütlenmesi ve gereken kaynakların yönetimi,  

• Cumalıkızık halkının kendi kültürünü ve gelişmeyi benimsemesi, 

• Sürdürülebilir kültürel yapı örgütlenmesinin oluşturulmasıdır. 

 
 

Fiziksel boyuttaki hedefler: Doğal çevrenin korunması ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, doğal çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı; 

 
 

• Cumalıkızık’ ın doğal güzelliğinin yaşanılırlığının sağlanması, 

• Cumalıkızık’ın doğal değerlerinin ekonomik girdiye dönüştürülmesi, 

• Cumalıkızık yerleşmesinin fiziksel korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması  

• Ev içi dekorasyonda özgünlüğün sağlanması, 

• Yerleşim dokusu ile altyapıdaki bozulmaların ve yetersizliklerin giderilmesidir. 

 
 

Yerleşimin yakın çevresindeki sorunların çözülmesi: Yakın çevrede kaçak yapılaşma 

baskısının yok edilmesi, tarım alanlarının köye kazandırılması, yakın çevrenin doğa 

turizmine yönelik altyapıya kavuşturulmasıdır. 

 
 

“Cumalıkızık Koruma Yaşatma 98 Projesi”  “Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel 

Gündem 21 Cumalıkızık Tarihi Çevre Koruma Yaşatma Grubu” ile yürütülmektedir.  

Her ülkenin kendi yerel koşullarını gözönünde bulundurarak yerel yönetime yön 

vermek amacıyla kurulmuş olan Yerel Gündem 21 Modeli Sürdürülebilir Cumalıkızık 

Projesi için Cumalıkızık’lıları ve proje gönüllülerini bir araya getirmektedir (Gürlük 

2004). 

 



 77 
 

Proje Bursa UNESCO Derneği ile Almanya Kulmbach Plassenburg UNESCO 

Kulübü’nün yerleşimde bir ev seçerek restore etme ve sahibine bırakma kararı ile 

başlamıştır (Anonim 1998). Projenin organizasyonu yürütme ve genel kurullar aracılığı 

ile sağlanmaktadır. Cumalıkızık’lıların yerleşimlerinin farkına varmaları, onu koruyarak 

geleceğe taşımanın önemini kavramalarını, tarihlerinden, tarım ürünlerinden, ev ve el 

ürünlerinden para kazanabileceklerini öğrenmelerini ve kendi yerleşimlerini 

kendilerinin onarmalarını sağlamak için ilk etapta eğitim ön planda tutulmuştur. Bu 

amaçla yapılan çalışmalar şunlardır: 

 
 
• Köy kooperatifi kullanımındaki Belediye’ye ait ev ve el ürünlerinin sergilendiği 

satış ünitesi olarak kullanıma açılmıştır, 

• Cumalıkızık kadınlarına kaliteyi arttırma amaçlı ev ürünleri üretim kursu verilmiştir, 

• Köy ilköğretim okulunda yine Cumalıkızıklı kadınlara beceri kazandırma amaçlı 

ipek halıcılık kursu açılmıştır, 

• Cumalıkızıklı erkeklere turizme katkı amaçlı İngilizce kursu açılmıştır, 

• Tarımsal kalkınmayı arttırmak için “organik tarım” konulu konferans verilmiştir, 

• Satış ürünlerinin üretim ve pazarlama sorunlarının giderilmesi konusunda seminer 

verilmesi sağlanmıştır, 

• Köyün geleneksel ahşap yapı dokusunun yerel olanaklarla köylüler tarafından 

yaşatılması ve ağaç işçiliği el sanatlarının geliştirilmesi amaçlı bir ağaç işleri 

atölyesi kurulmuş ve bir ağaç işleri kursu açılmıştır.  

• Köyü tanıtmak ve köylülerin kendi öz varlıklarının farkına varmalarını sağlamak 

amacıyla yerleşimde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bir şenlik düzenlenmiştir. 

Tanınmış sanatçı ve bilim adamları da davet edilerek şenliğe olan ilgi arttırılmaya 

çalışılmıştır, 

• Cumalıkızık’ ta bir köy evi konaklama ve yemek yeme mekanları ile kullanıma 

açılmıştır (Gürlük 2004). 

 

Ülke örneklerinde görüldüğü gibi; kırsal turizm faaliyetinin ülke çapında 

yaygınlaştırılabilmesinde, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında görev yapan yayım elemanları, yerel 
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yöneticiler, kırsal alanlarda kurulmuş olan kooperatifler, kırsal halk ve özel 

teşebbüslerin aktif şekilde katılımının sağlanması önem taşımaktadır (http://www. 

tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil3/bas/b/b013m.htm, 2005). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
Bu bölüm, materyal ve yöntem olmak üzere 2 ana başlık altında verilmiştir.  
 
 
3.1 Materyal  
 
 
Araştırmanın ana materyalini Karabük İli’ne bağlı Safranbolu İlçesi’nde bulunan 

Yörükköyü ve yakın çevresi oluşturmaktadır.  

  
  
AAllaannıınn  ttooppllaamm  yyüüzzööllççüümmüü  8899,,8866  kkmm22    ddiirr..  ÇÇaallıışşmmaa  aallaannıı  11//2255000000  ööllççeekkllii  FF  2299  bb44  vvee  FF2299  

cc11  oollmmaakk  üüzzeerree  iikkii  ppaaffttaayyıı  kkaappssaammaakkttaaddıırr..    

 
 
Ayrıca çalışmanın analiz ve değerlendirme aşamalarında kullanılan harita ve 

dokümanlar araştırma materyali olarak değerlendirilmiştir. Bunlar; 

 
 
• Çeşitli üniversitelerin (Ankara, Bilkent, Gazi) kütüphanelerinden konu ile ilgili daha 

önce yapılmış çalışmalar ve literatürlerden elde edilen kaynaklar kullanılmıştır. 

• Konu ile yakından ilgili bazı kurum ve kuruluşların (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, YÖK, Tubitak, DSİ, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, MTA, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, DPT, DİE) 

kütüphanelerinden elde edilen dokümanlar materyal olarak kullanılmıştır. 

• Araştırma alanı olarak seçilen alana ilişkin daha önceden yapılmış tezler, 

araştırmalar, makaleler ve kitaplardan elde edilen veriler kullanılmıştır. 

• MSB, Harita Genel Komutanlığı 1/25000 ölçekli ve 2002 basım tarihli F 29 c1 ve 

F29 b4 nolu topografik haritalar: araştırma alanı sınırının saptanması, eğim analizi, 

bakı analizi, yükseklik grupları gibi verilerin analizi için kullanılmıştır. 

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen 1/25.000 ölçekli 2004 basım 

tarihli sayısal toprak haritası: Büyük toprak grupları, arazi kullanım yetenek 

sınıfları, toprak derinliği, erozyon, şimdiki alan kullanımı gibi her bir toprak özelliği 

için ayrı ayrı haritaların oluşturulması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. 
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• MTA 1/25000 ölçekli ve 2004 basım tarihli sayısal jeoloji haritası: araştırma 

alanının jeolojik yapısının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır.  

• DMİ Genel Müdürlüğü’nden alınan iklim verileri: araştırma alanının kırsal turizm 

potansiyelinde etkili olabilecek iklim durumunun saptanması amacıyla; alan yakın 

çevresinde bulunan 12 adet iklim istasyonundan (Safranbolu, Karabük, Kastamonu, 

Zonguldak, Bartın, Daday, Devrek, Bayramören, Çerkes, Eflani, Eskipazar) alınan 

uzun yıllara ait sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgar verileri ortalamaları 

kullanılmıştır. 

• OGM 2005, 1/25.000 ölçekli orman amenajman haritası: alana ilişkin orman 

varlığının belirlenmesi için kullanılmıştır. 

• DİE’den alınan nüfus verileri ve araştırma alanına yönelik olarak hem yerel halkla 

hem de ziyaretçilere yapılan anket çalışmaları ve Safranbolu Tarım İlçe 

Müdürlüğü’nden Yörükköyü ve Konarı yerleşim birimlerine ait Köy Bilgi Formları: 

araştırma alanına ilişkin sosyo-ekonomik verilerin toplanması ve alana ilişkin 

bilgilerin arttırılması amacıyla kullanılmıştır.  

• Arc Vıew 3.2 yazılımı: her türlü verinin bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla 

kullanılmıştır. 

• Minitap 13 yazılımı: anket verilerinin istatiksel olarak yorumlanması amacıyla 

kullanılmıştır.  

• Arazide çekilen fotoğraf ve slaytlar: çalışma alanının tanımlanmasında ve var olan 

alan kullanımındaki verilerin doğrulanmasında kullanılmıştır.  

 
 

3.2 Yöntem 

 

Planlama sürecinde, araştırmacılar tarafından çeşitli kullanımlar için uygunluğu 

saptamaya yönelik olarak bulundukları bölge ya da yöre koşullarına göre 

şekillendirilmiş pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu  bağlamda, bu araştırmanın amacı ve 

kapsamı doğrultusunda da çeşitli yöntemler incelenmiş, bunların sundukları avantaj ve 

dezavantajlar göz önüne alınarak irdelenmiştir. Sonuçta da kırsal alanların, rekreasyon 

ve turizm etkinlikleri açısından değerlendirilmelerini amaçlayan  yaklaşım 
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doğrultusunda, değerlendirme kriterleri ve onların alt ölçütleri  araştırma alanı doğal ve 

kültürel peyzaj değerlerine uyarlanarak kullanılmıştır. 

 

Ayrıca çalışmada uygulanan yönteme ek olarak; kapsam doğrultusunda belirlenen 

aktivitelerin (gerek yerel halk gerekse ziyaretçilerin beklentilerine yönelik olarak) 

hangisinin alan için öncelikli olması gerektiğini ortaya koyan  anket yapılmıştır.  

  

Bu doğrultuda, araştırmada uygulanacak yöntem süreci 9 aşamadan oluşmaktadır. 

 

• Amacın ve amaca yönelik araştırma alanı sınırının belirlenmesi, 

• Literatür araştırma ve veri toplama, verilerin sayısallaştırılması, 

• Alanın ayrıntılı sörvey ve analizinin yapılması, 

• Anket çalışması: iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı gruplarının 

rekreasyon taleplerine yönelik (memnuniyet ve beklentileri saptamak üzere) anket 

çalışması ve ev sahibi konumundaki yerel halkın taleplerine (gücü ve potansiyelini 

saptamak üzere) yönelik  anket çalışması,  

• Araştırma alanının peyzaj potansiyeline yönelik SWOT analizi çalışmasının 

yapılması, 

• Gerek sörvey ve analiz aşamaları gerekse de anket yaklaşımları sonucuna göre 

oluşturulan 3  farklı alan kullanım tipinin belirlenmesi, 

• Belirlenen 3 farklı alan kullanım tiplerine yönelik olarak  uzman görüşleri de 

alınarak doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine ait  değerlendirme kriterlerinin  ve 

onların alt ölçütlerinin saptanması ve önceliklere göre puanlama yapılması, 

• Üç farklı alan kullanım tiplerine yönelik olarak her bir alan kullanımının SWOT 

analizinin yapılması, 

• Değerlendirme 

 
 
Çalışmada; yöresel yapı malzemeleri, gelenekleri ve iklim koşulları ile şekillenmiş, 

kültürel-doğal-tarımsal potansiyelin yüksek olduğu kırsal alanların kaynak değerlerinin 

korunması ve rekreasyonel kullanımlarla geliştirilmesi hedeflenmiştir.  Bu amaçla; 

ulusal ve uluslararası boyutta kırsal alan, kırsal turizm ile ilgili kavramlar, yaklaşımlar 
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ve  uygulamalar irdelenmektedir. Bir yerde kırsal turizmin oluşabilmesi için gerekli 

koşulların neler olacağı, kırsal turizmin hedefleri, kırsal turizmde planlama ve 

koordinasyonun nasıl gerçekleşebileceği, kırsal turizmde konaklamanın 

karakteristikleri, kırsal turizmde başlıca etkinlikler, kırsal turizmin etkileri, kırsal 

turizmin geliştirilmesi için alınacak önlemler gibi konular üzerinde durulmuştur. Bunun 

yanı sıra kırsal turizme esas olacak kapsamlı etüt ve analiz çalışması yapılmaktadır.  

 

İzlenen yöntem çerçevesinde çalışma alanının topografik özelliklerine (yükseklik 

grupları, eğim, bakı), büyük toprak gruplarına, arazi kullanım yetenek sınıflarına, 

erozyon durumuna, şimdiki alan kullanımına, orman amenajman durumuna, iklim 

durumuna, jeolojik yapısına, ana yollara ulaşım durumuna ve su varlığına (akarsuya ve 

derelere) uzaklık durumuna  ilişkin envanterler hazırlanmıştır. Daha sonra kırsal turizm 

öncelikli alan kullanım deseninin oluşturulması için  elde edilen verilerin analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; 

 
 
A. Tarımsal turizm          

• Sebze kullanımına yönelik turizm 

• Meyve-bağ kullanımına yönelik turizm   

B. Doğa turizmi 

• Doğa yürüyüşleri kullanımına yönelik  turizm 

C. Kültür turizmi 

 
 
Olmak üzere üç farklı alan kullanım tipi belirlenmiş ve belirlenen kullanımlara SWOT 

analizi uygulanarak avantaj ve dezavantajları, imkanları ve o kullanım ile ilgili fırsat ve 

tehditleri  ortaya konmuştur.   Belirlenen bu  alan kullanım tipleri için  eğim, bakı, 

yükseklik grupları, su varlığı ile ilişki, büyük toprak grupları, arazi kullanım yetenek 

sınıfları, toprak derinliği, erozyon, iklim, şimdiki alan kullanımı  olmak üzere  doğal 

peyzaj özelliklerine ilişkin on farklı, kültürel peyzaj değerlerine ilişkin de yola ulaşım 

mesafesi, geleneksel mimari doku, anıtsal yapılar, arkeolojik değerler, geleneksel 

yemek kültürü, geleneksel yaşam tarzı, konaklama barınma olanakları, yerleşimlere 

uzaklık ve haberleşme olanakları gibi her bir kullanım için farklılaşan   çeşitli özellikler 
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seçilmiştir. Seçilen bu doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin de yine her bir kullanım 

için alt kriterleri saptanarak değerlendirme ölçütleri oluşturulmuştur.  

 

 
Değerlendirme faktörlerinin ve olası alan kullanım tiplerinin saptanmasında, çalışmanın 

amacı, alanın sahip olduğu özellikler, uzman görüşleri ve kullanıcı grubunun durumu 

yönlendirici olmuştur. Analiz sürecinde her olası  alan kullanım tipi, her bir 

değerlendirme faktörü için ayrı ayrı analiz edilmiştir.  

 
 
Amaç çalışma alanının her bir doğal ve kültürel peyzaj değerinin belirlenen kullanımlar 

için ne derece uygun olduğunun belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak da yöntemde 

yer alan değerlendirme faktörleri saptanırken her bir ana kullanım için uzman görüşleri 

de dikkate alınmıştır. Uzman görüşleri alınırken de belirlenen her bir kullanıma ilişkin 

konu ile ilgili uzun yıllar çalışmalar yapmış, yayınları olan ve çevreyi yakından tanımış 

kişiler olmasına dikkat edilmiştir. Her uzman yalnızca kendi uzmanlık konusundaki 

stratejileri değerlendirmiştir. Bu doğrultuda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünden, Hacettepe Üniversitesi Spor 

Yüksekokulu’ndan ve seyahat acentalarındaki kişilerden görüş alınmıştır.  

 
 
Alandaki yerel halk ve kullanıcı gruplarına yönelik olarak da rekreasyon taleplerini 

öğrenmek için anket çalışması ve araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj 

değerlerinin turizm ve rekreasyon potansiyelini saptamaya  yönelik SWOT analizi 

yapılmıştır.  

 
 
Sonuçta, analizlere bağlı olarak elde edilen kapasite ve uygunluk haritalarının 

sentezlenmesi ve planlama kararları üretilmiştir.   

 

 

Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3’de de tezde izlenen  genel yönteme ilişkin akış şeması yer 

almaktadır. 
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Şekil 3.1 Araştırma kapsam şeması 

 

Araştırma Alanı 
Sınırının 

Belirlenmesi 

Literatür Araştırma ve Veri Toplama 
 
• Araştırma Alanına ve Konuya İlişkin Çalışmaların Araştırılması 
• Ulusal ve Uluslararası Uygulamalarının Araştırılması 

Araştırma Alanının Sörvey ve Analizi 
 
• Doğal,Sosyal, Tarihi, Tarımsal, Ekonomik, Fiziki  Peyzaj Değerlerinin  
İnceleme Gezileri, Gözlemler ve Görsel Materyal İle Saptanması ve 
Verilerin CBS Ortamında Sayısallaştırılması 

• Anket Tekniğinin Belirlenmesi ve Gelen Ziyaretçiler ile Yapılan Anket 
• Yerel Halk İle Görüşme 
• Çalışma Konusu ve Alanı ile İlgili Olarak Uzmanlarla Görüşme 
• Kırsal Turizm ve Rekreasyon İçin Alana Yönelik Olarak Güçlü ve Zayıf 

Yönlerin Belirlenmesi İçin  Swot Analizinin Yapılması 
• Sayısal Verilerin  CBS Yardımı ile Eğim, Bakı, Yükseklik, Toprak, Arazi 

Yetenek Sınıfları, Jeoloji, İklim Analizlerinin Yapılması ve 
Değerlendirilmesi 

Genel Değerlendirme 
• Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği ve Öneriler 

Araştırma 
Amacının 

Belirlenmesi 
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TURİZM POTANSİYELİNİN TESPİTİ 

 

 

Şekil 3.2 Araştırma akış şeması 

I. Peyzaj Özelliklerinin Analizi 
 

Doğal Peyzaj Özellikleri 
• Doğal faktörlerin 
(toprak, eğim, yükseklik, bakı, 
doğal bitki varlığı vb) CBS 
ortamında veri tabanının 
oluşturulması 
 

Uzmanlarla Görüşmeler 

Kültürel Peyzaj Özellikleri 
• Sosyo-ekonomik faktörler 
• Altyapı-hizmetler (Yeme-

içme olanakları, konaklama 
olanakları vb) 

 

• Alana gelen turistlerin 
tanınması,Turist profilinin 
belirlenmesi,Beklentilerin  
saptanması 

• Yerel nüfusun görüşleri, gücü 
 

Yerel Halka Yönelik Anket 

İnceleme-Araştırma Gezileri 

Ziyaretçilere Yönelik Anket 

Literatür Taramaları Köy Bilgi 
Formu 

II. Doğal Ve Kültürel Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirildiği Kırsal 
Turizm Kullanımlarına Yönelik Potansiyel Tespiti 
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Şekil 3.3 Yöntem akış şeması 

SWOT 
Analizi 

(Fırsat ve 
Risklerin 

ortaya 
konması) 

Amaç belirleme ve problem saptama 
 

Çalışma alanı sınırlarının 
belirlenmesi 

 

Yerel halkın görüşleri 
gücünü belirlemek için 
anket bilgi formlarının 

hazırlanması ve 
uygulanması  

 

Doğal, kültürel ve 
sosyo-ekonomik peyzaj 
değerlerinin araştırılarak 
coğrafi bilgi sistemi ile 

veri tabanı oluşturulması 
 

Öncelikli olarak kırsal turizme yönelik kullanımların 
belirlenmesi ve SWOT analizinin yapılması ve bu 
kullanımlar için doğal  ve kültürel peyzaj değerlerinin 
saptanması ve önceliklere göre sıralama yapılması 

Her bir kullanım için alanın doğal ve kültürel peyzaj 
özelliklerinin irdelenerek değerlendirme puanlarının 
verilmesi ve her bir kullanım için ayrı ayrı SWOT 
analizinin yapılması  

 
Uzman. 
görüş. 

 

 
Liter. 
tar. 

Değerlendirme 
Uygun alanların saptanması ve öneriler geliştirilmesi 
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3.2.1 Kırsal turizme yönelik alan kullanım türlerinin saptanması ve 

değerlendirilmesine ilişkin yöntem çalışmaları 

 

Yöntem kısmında açıklanan 3 adet turizme yönelik alan kullanım tiplerine bağlı olarak 

değerlendirme kriterlerinin saptanması ve sıralanmasında gerek literatür gerekse uzman 

kişilerin görüşlerinden  yararlanılmıştır.  

 

Her bir değerlendirme faktörünün rekreasyon ve turizm kullanımları üzerinde aynı 

ağırlıkta etkiye sahip olmadığı savından hareketle, her bir kullanım için önem 

ağırlıklarına göre  yine uzman kişiler tarafından derecelendirmişlerdir.   

 

Araştırma alanında çöplük alanı, malzeme ocağı, sanayi tesisi vb. gibi olumsuz bir 

etmen yer almadığı için olumsuz etki yaratacak kriterlere yer verilmemiştir.  

 
 

3.2.1.1 Tarımsal turizm (meyve-bağ ve sebze) kullanımına yönelik olarak seçilen 

faktörler, alt birimleri ve değerlendirme ölçütlerinin saptanması 

 
Sebze ve meyve-bağ kullanımına yönelik tarımsal turizm için seçilen faktörler, alt 

birimleri ve değerlendirme ölçütleri ayrı ayrı olarak verilmiştir.  

 
 
Değerlendirme ölçütlerinde uygulanan puanlama şu şekildedir. 

3: En Uygun 

2: Uygun  

1: Uygun değil 

 
 
• Sebze tarımı kullanımı için  

 
Tarımsal turizme yönelik olarak sebze kullanımı için seçilen faktörler, alt birimleri ve 

değerlendirme ölçütleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.1 Tarımsal turizm (sebze) değerlendirme faktörleri ve uygunluk sınıfı 
ölçütleri 

 
  P.         Doğal ve Kültürel          

Peyzaj Özellikleri 
Değerlendirme Faktörü Puanlama 

Sıcaklık (oC) Yaz Ay.  
Ort. Sıc. 

18-25 3 

Nem  Yaz Ay. 
Ort. Nem 

% 60-80 3 

1 
 
 
İklim 

Yağış (mm) Yıllık Yağ. 
Top. 

350-550  3 

Alüvyal Toprak 3 

Kahverengi Orman Toprağı 2 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağı 2 

 
 
Büy. Toprak 
Grupları 

Kolüvyal Toprak 2 

Derin  3 
Orta Derin 2 

2  

 
Toprak Derinliği 
 Sığ-Çok Sığ 1 

I. ve II. Sınıf 3 
III. ve IV. Sınıf 2 

 
Ar. Kul. Yet.  Sın. 

V. Sınıf ve üzeri 1 
0-100 m                1 
100- 400 m 3 

 
Derelere uzaklık 

400 m ve üzeri 2 
0-400 m 3 

3  

 
 
Su Varlığı İle İlişki 

Akarsuya uzaklık 
400-800 m 2 

% 0-2 Düz ve % 2-6 Hafif Meyilli 3 
% 6-12 Orta Meyilli 2 

 
 
Eğim % 12-20 Dik Meyilli ve > % 20 Çok Dik Meyilli 1 

350-650 m 3 
650-750 m 2 

 
 
Yükseklik Grupları 750 m ve üzeri 1 

Düz-Güney 3 
Güneydoğu ve  Güneybatı 2 
Batı 2 
Doğu 2 

4  

 
 
Bakı 

Kuzey 2 
0-100 m 1 

100-1000 m  3 

5 

Yola Ulaşım 
Mesafesi 
(Erişilebilirlik) 

1000m ve üstü 2 

Yerleşime Uzaklık 0-3000 m 3 

Yer. Halk. Tarımsal 
Turizm Yaklaşımı  

Olumlu 3 

6  

Haberleşme 
olanakları  

0-3000 m 3 
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İklim: İklim, bir ülke sebzeciliğinin ne şekilde yapılacağını, hangi işletme şeklinin 

ortaya çıkacağını, hangi sebze cins, tür ve çeşitlerinin seçileceğini ve ne zaman 

yetiştirileceğini sınırlayan önemli bir faktördür (Günay 1982). 

 
 
Sıcaklık: Kılıç (1986)’a göre; her bitkinin çimlenmesinden hasadına kadar olan 

dönemde, belirli zamanlarda belirli miktarlarda olmak üzere, sıcaklığa mutlak ihtiyacı 

vardır. İstemiş olduğu miktardaki sıcaklığı alamayan bitkilerde gelişim düzensizdir, 

verimi ve  kalitesi düşüktür.   

 
 
Çalışılan bölgenin ortalama sıcaklık değerlerine uygun olarak seçilen bitkilerin 

yetiştirilmesi ve tekniğine uygun şekilde tarımsal metotların uygulanmasıyla, her zaman 

bol ürün almak mümkündür. Güneşlenmenin fazla olduğu yaz aylarında elma, üzüm, 

domates ve biberlerde güneş yanıkları meydana gelir. Sebze fideleri, patates ve mısır 

gelişme döneminde ancak en düşük 0 oC’ye kadar dayanabilir. Bu derecenin altında 

donma meydana gelmektedir. 

 
 
Çizelge 3.2’de, çalışma alanında yetiştirilen sebze cinslerinin optimum sıcaklık 

ilişkilerini gösteren tablo verilmiştir.   

 
 
Çizelge 3.2 Araştırma alanında yetiştirilen sebze türlerinin optimum sıcaklık istekleri 

(Vural vd. 2000) 
 
Sebze türleri Optimum sıcaklık istekleri (oC) 

Ispanak 15-20 
Marul 12-15 

 
Kışlık 
Sebzeler Pırasa 15-20 

Hıyar 12-15 
Domates 15-28 
Biber 20-25 
Patlıcan 25-30 

 
 
Yazlık 
Sebzeler 

Fasülye 18-25  
 

 

Çizelge 3.2’de görüldüğü gibi, sebzecilik açısından tür ve çeşitlere göre sıcaklık isteği 

farklılıklar göstermektedir. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde; serin iklim 
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sebzelerinin aylık ortalama sıcaklığının 15-18 oC olduğu ortamlarda en iyi gelişme 

gösterirken sıcak iklim sebzeleri ise optimum 25-30 oC  de en iyi gelişme göstermektedir 

(Vural vd. 2000). 

 
 
Yağış: Bitki tohumlarının çimlenmesi ve gelişmesi için sıcaklıkla birlikte zorunlu 

olarak ihtiyaç duyulan bir diğer faktör de sudur. Bitkiler ancak besinlerini suda erimiş 

halde ise alabilirler. Bu yüzden, bitki yaşamının devam ettiği süre içinde toprak mutlaka 

nemli olmalıdır. Yetiştirilen bitkinin su ihtiyacına zamanında cevap verebilen yağışa 

sahip olan bölgelerde sulama masrafları azalmakta ve daima bol ürün alınmaktadır 

(Kılıç 1986). 

  
 
Nem: Hava nisbi neminin, sebzelerin kalitesi ve sulama suyu üzerinde etkisi vardır. 

Kurak ve nisbi nemi düşük bölgelerde yetişen sebze çeşitleri kaba lifli yapıda olup tat 

ve aroma maddelerince fakirdir. Sebzeler bileşimlerinde % 60-95 arasında su 

içerdiklerinden hava neminin % 60-80 arasında olması istenmektedir (Günay 1982). 

  
 
Rüzgar: Hafif esen rüzgarlar sebze gelişimine olumlu etki yapar. Sebze bahçelerinde 1-

3 m/s hızında bir rüzgar hareketi, büyüme ve gelişmeyi en iyi şekilde tutmakta, toprak 

ve bitkideki buharlaşmanın istenen düzeyde bulunmasını sağlamaktadır. Çalı fasülyesi, 

Çin lahanası, hıyar, kabak ve kuşkonmaz rüzgara karşı çok hassas, karnıbahar, bezelye, 

kıvırcık ve baş salata, yer domatesi ve ıspanak hassas sebzeler iken;  pazı, havuç, pırasa, 

turp, pancar ve maydanoz ise az hassas sebzelerdir (Beşirli 2003).  

 
 
Toprak özellikleri: Alüvyal topraklar, bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür 

bitkisinin yetiştirilmesine elverişli üretken bir topraktır. Genellikle, kumlu killi topraklar 

grubuna girmektedir. Kum oranı % 50 dolayında olan, organik madde ve karbonat 

bakımından zengin bulunan alanlar, daha nitelikli olduklarından sebze ve meyve 

üretimine uygunluk gösterirler (Beşirli 2003). 
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Tınlı topraklar sebzecilik bakımından en ideal topraklardır. Bütün sebzeler özellikle 

Ispanak, Hıyar, Kuşkonmaz ve Bezelye iyi gelişir. İdeal bir sebze bahçesinde toprak 

derin ve gevşek olmalıdır (Günay 1982). 

 

 
Çizelge  3.3’de çalışma alanında yetiştirilen sebze cinslerinin toprak özellikleri 

verilmiştir.  

 
 
Çizelge 3.3 Araştırma alanında yetiştirilen sebze türlerinin toprak özellikleri (Vural vd. 

2000) 
 
Sebze türleri Toprak yapısı 

Ispanak Organik maddece zengin her tür toprak, PH: 6.5-7.5 
Marul Organik mad. zengin, derin, kumlı-tınlı toprak, PH: 6.0-7.0 

 
Kışlık 
Sebzeler Pırasa Tınlı, killi, organik maddece zengin toprak, PH: 6.0-6.5 

Hıyar Organik mad. zengin, su tut. kap yük. toprak PH: 5.5-5.8 
Domates Derin bünyeli, besin mad. zengin toprak, PH: 5.5-7.0 
Biber Derin, geçirgen,tınlı ve tınlı-kumlu toprak, PH: 6.0-6.5 
Patlıcan Organik mad. zengin, tınlı-killi toprak, PH: 5.5-6.5 

 
 
Yazlık 
Sebzeler 

Fasülye  Organik mad. zengin, su tut. kap. iyi  toprak, PH: 5.0-8.0 
 

 
Arazi kullanım yetenek sınıfları: 
 
Okyar vd. (1991) ve Doğaner (1996)’a göre, arazi kullanım yetenek sınıflarına göre 

yapılan sınıflandırma aşağıdaki gibi olmuştur.  

 
 
Tarıma uygun araziler   İşlemeli tarıma uygun alanlar   I, II, III. sınıf,  

      Kısıtlı işlemeye uygun alanlar  IV. sınıf, 

      İşlemeye uygun olmayan arazi  V, VI, VII. sınıf,  

Tarıma uygun olmayan araziler             VIII.sınıf 

 
 
Su varlığı ile ilişki: Yamaçların taban kısımlarındaki düzlükler ve nehir kenarları 

sebzecilik için en uygun alanlardır. Çünkü bu alanlar sulama imkanı yönünden ve iklim 

bakımından ideal yerlerdir. Sebze bahçesi kurulan yerde bulunan bir su kaynağı, 

sebzecilik verimini ve başarısını arttıran bir unsurdur (Günay 1982). 
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Eğim : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınıflandırmaya göre; 

% 0-2 Hemen hemen düz 

% 2-6 Hafif meyilli 

% 6-12 Orta meyilli 

%12-20 Dik meyilli 

%20-30 Çok dik meyilli 

% 30 + Arızalı meyilli 

 
 
Çepel (1988)’e göre;  

% 0-5 Tarım yapılabilir, 

% 5-15  Bazı koruyucu önlemlerle tarım yapılabilir, 

%15 + Çayır mera alanları, meyvecilik ve ormancılık için uygun görülmüştür.  

 
 
Günay (1982)’e göre, eğimin % 1-2 olması istenir. Eğim  % 3-5’in üzerine çıkarsa bu 

yerler teraslama ve sekiler yapılmazsa sebzecilikte kullanılamaz. 

 
 
Hebblewaite (1973)’e göre, ulusal ölçütlere göre tarım alanları eğim ve drenaj, iklim, 

derinlik gibi diğer unsurlara göre yapılan sınıflandırmada ise; 

 
 
I. sınıf  toprak ve düz yada tatlı eğim (% 0-2): Çoğu ürün yetiştirilebilir, 

II. sınıf toprak ve hafif eğim (% 2-6):  Tarım yapılabilir ve bahçe ürünleri yetiştirilebilir, 

III. sınıf toprak ve orta eğim  (% 6-12): Tahıl birinci ürün az oranda bahçecilik 

yapılabilir, 

IV. sınıf toprak ve dik eğim (% 12-20):  Yulaf, arpa ve yem bitkileri yetiştirilebilir. 

 
 
Bakı: Çepel (1988)’e  göre bakı bir bölgenin sıcaklık ve yağış iklimini, yani su 

ekonomisini ve bitki örtüsünün bileşimini etkiler. Kuzey bakarlı alanlarda su kaybı daha 

az olmakta kar uzun süre kalıp yavaş eridiğinden toprağa sızan su miktarı  güney bakarlı 

alanlardan daha fazla olmaktadır. Kuzey bakılar daha serin ve gölgeli güney bakılar ise 

sıcak ve güneşlidir (Erol 1993). 
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Güney yönlere  bakan yamaçlarda ve vadilerde oluşan esintiler, buralardaki yüksek 

sıcaklığın bitkilere ve canlılara zarar vermesine engel olur (Kılıç 1986). 

 

 Yola ulaşım mesafesi: Sebze bahçelerinin yola yakın yerlerde kurulması taşıma 

giderlerini en az düzeye indirir. Ancak doğrudan yola bitişik olması da taşıtların 

çıkardığı kirlilik açısından pek tercih edilmez (Günay 1982). 

 
 

Yerleşime uzaklık, yerel halkın tarımsal turizme bakış açısı ve haberleşme 

olanakları:  Turizm için güvenlik önemli bir konudur. Gerek uzman görüşleri, 

gerekse ziyaretçilere yönelik yapılan anket sonuçları da bunu desteklemektedir. Sebze 

tarımı açısından gerekli durumlarda kısa sürede ulaşılabilecek, konaklama ve 

haberleşme olanaklarının var olduğu alanlar ve insan ilişkilerinin olumlu olduğu 

insanların dolaşmaktan keyif alabilecekleri bölgeler bu açıdan önem taşımaktadır.  

   

         
• Meyve-bağ tarımı kullanımı için  
 
Tarımsal turizme yönelik olarak meyve-bağ kullanımı için seçilen faktörler, alt birimleri 

ve değerlendirme ölçütleri Çizelge 3.4’de verilmiştir.  

 
 
İklim 
 
Ekonomik anlamda bağcılık yapılabilen ekolojilerin belirlenmesinde, elverişli 

sıcaklıklar ve yağış gelişme ve verimi etkileyen en önemli etmenlerdir (Anonim 2005b). 

 
 
Sıcaklık: Asmanın gelişmesini etkileyen en önemli iklim faktörü sıcaklıktır. Günlük 

ortalama sıcaklık 10 oC’ye ulaştığında asmada aktif büyüme başlar, bunun altındaki 

sıcaklık derecelerinde bitki dinlenmeye girer. Ekonomik anlamda bağcılık yapabilmek 

için 10 oC’nin üzerindeki günlük sıcaklık toplamı en az 1600 gün-derece olmalıdır. 

Rantabl bağcılık yapabilmek için, yıllık ortalama sıcaklık 9-21 oC ve sıcak aylar 

ortalaması 17-20 oC olmalıdır. İyi bir sürgün gelişmesi ve meyve olgunluğu için 

temmuz sıcaklık ortalaması 18 oC’den düşük olmamalıdır. Aşırı düşük sıcaklıklar da 

bağcılığı kısıtlayan bir faktördür  (http://www.agrovizyon.com, 2003). 
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Çizelge 3.4 Tarımsal turizm (meyve-bağ) değerlendirme faktörleri ve uygunluk sınıfı 
ölçütleri 

 
  P.         Doğal Ve Kültürel          

Peyzaj Özellikleri 
Değerlendirme Faktörü Puanlama 

11-13 3 
10-11 2 

Yıllık  
Ort. Sıc.  

8-10 1 
Gelişme Dön. 
Ort. Sıc.  

>13 2 

15-18 3 
18-20 2 

 
 
 
Sıcaklık (oC) 

Yaz Ay.  
Ort. Sıc.  

> 20 1 
500-600 3 
300-500 2 

 
Yağış (mm) 

Yıllık Top. 
Yağış   

< 300 1 
< 3 3 

1 
 
 
İklim 

Rüzgar Hızı 
(m/sn) 

Ort. Rüzgar  
Hızı >10 1 

350-750 m 3 

2 

 
Yükseklik Grupları 750-850 m 2 

Alüvyal Toprak 3 

Kahverengi Orman  Toprağı 2 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağı 2 

 
 
Büyük Toprak 
Grupları 

Kolüvyal Toprak 3 

Derin  3  
Toprak Derinliği Sığ-Çok Sığ 1 

I. ve II. Sınıf 3 
III. ve IV. Sınıf 2 

3   

 
Ar. Kul. Yet. Sın. 

V. Sınıf ve üzeri 2 
0-100 m 1 
100-400 m 3 

 
Derelere uzaklık 

400 m ve üzeri 2 
0-400 m 3 

 
 
Su Varlığı ile İlişki 

Akarsuya uzaklık 
400-800 m 2 

Güney ve Güneybatı 3 
Güneydoğu ve Batı 2 

4  

 
Bakı 

Kuzey, Doğu ve Kuzeybatı 1 
% 0-2 Düz 2 
% 2-6 Hafif Meyilli 3 
% 6-12 Orta Meyilli 3 
% 12-20 Dik Meyilli 3 

5  

 
 
Eğim 

>20 Çok Dik Meyilli ve Sarp 2 
0-100 m 1 

100-1000 m  3 

6  

Yola Ulaşım 
Mesafesi 
(Erişilebilirlik) 

1000 m ve üzeri 2 
Yerleşime Uzaklık 0-3000 m 3 
Yer. Halk. Tarımsal 
Turizm Yaklaşımı 

Olumlu 3 

7 

Haberleşme 
olanakları 

0-3000 m 3 
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Götz (1977)’ün bildirdiğine göre ise; herhangi bir ekolojide ekonomik anlamda bağcılık 

yapılabilmesi için; yıllık sıcaklık ortalamasının 9 oC’nin, en sıcak ay ortalamasının 18 
oC’nin, en soğuk ay ortalamasının 0 oC’nin, gelişme dönemine (1 Nisan–31 Ekim arası) 

ait ortalamanın ise 13 oC’nin üzerinde olması gerekmektedir. Diğer taraftan yıllık 

ortalama sıcaklığın 11-16 oC o bağcılık için en elverişli yerler olduğu kabul 

edilmektedir. 10 ile 35  oC’nin altındaki düşük ve üzerindeki yüksek sıcaklıklar da 

asmalarda büyüme ve gelişme açısından elverişsiz olduğu  koşullardır (Çelik vd. 1998). 

 

 
Yağış: Herhangi bir ekolojide , asmaların gelişme ve verimi üzerine sıcaklıkla birlikte 

en önemli etmen olarak kabul edilen toprak ve havadaki nem düzeyi, yıllık yağış 

toplamı ve düzenidir.  

 
 
Asmanın kökleri derinlere gittiği için diğer bitkilere oranla daha az yağış alan yerlerde 

de yetişmektedir. Genellikle yıllık yağış miktarı 500 mm ve üzerinde olan yörelerde 

sulamasız bağcılık yapmak olanaklıdır. Yıllık yağış miktarı yanında, yağışın dağılımı 

bağcılık bakımından çok önemlidir. Kış aylarında ve ilkbahar başlangıcında düşen 

yağmurlar asma için çok yararlıdır. İlkbaharın son döneminde ve yaz başlangıcında 

devam eden yağışlar özellikle mantari hastalıkların artmasına sebep olduğundan 

bağcılık yönünden sorunlar yaratmaktadır (http://www.agrovizyon.com, 2003). 

 
 
Çelik vd. (1998)’e göre ise; yıllık toplam olarak 600 mm dolayında yağış alan yörelerde 

sulamaya gerek duyulmadan modern bağcılık yapılmaktadır. Yıllık yağışın 300-600 mm 

olduğu alanlarda başarı ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Ancak yıllık toplam yağışın 300 

mm’nin altında yada 600 mm’nin üstünde olduğu yörelerde hem ekonomik anlamda 

bağcılık yapılamamakta hem de mantari hastalıklarla mücadelede zorluk çekilmektedir. 

 
 
Rüzgar: Rüzgarların bağlara çok etkisi vardır. Diğer iklim faktörleri müsait olmak 

şartıyla rüzgarlardan korunmuş yerler bağcılığa daha elverişlidir 

(http://www.agrovizyon.com, 2003). 
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Rüzgarlar bitkilerde tozlaşma ve döllenmeyi kolaylaştırarak verim artışına yardımcı 

olurlar. Özellikle erkek ve dişi çiçekleri ayrı ağaçlarda bulunan elma, erik, ve incir gibi 

ağaçlar için bu durum çok önemlidir (Kılıç 1986). 

 
 
Hafif esen; yani hızı 3-4 m/sn’yi geçmeyen rüzgarlar, özellikle gelişmenin 

başlangıcında asmalarda bitki su dengesinin kurulması açısından faydalıdır. Ancak 

rüzgar hızı 10 m/sn’yi aştığında sürgünleri kırarak önemli zararlara yol açmaktadır 

(Çelik vd. 1998).   

 
 
Toprak: Dünyanın değişik yörelerinde çok farklı yapıdaki topraklarda bağcılık 

yapılmakla birlikte, tınlı veya kumlu-tınlı, biraz çakıllı ve orta düzeyde kalkerli 

toprakların ideal bağ toprakları olduğu kabul edilmektedir. Ağır killi veya alt katmanları 

geçirimsiz yüzlek topraklar, zayıf drenaj ve yetersiz havalanma özellikleri nedeniyle 

bağcılık için uygun olmayan topraklardır. Sert kireç taşı, kalker ve kalsiyum-

magnezyum  karbonatlı topraklar aktif kireç içeriğine bağlı olarak, bağcılık için sorunlu 

toprakları oluşturmaktadır (Çelik vd. 1998).  

 
 
Bağlar yazları kurak veya az yağışlı yerlerde en iyi geliştiğinden bağ toprağının derin ve 

su tutma kapasitesinin yüksek olması istenir. Toprak yapısı köklerin gelişmesine uygun 

olduktan sonra fakir topraklarda bile asma yetişir. Yerli asmalar kendi kökleri üzerinde 

yetiştirildiğinde topraktaki kirece oldukça fazla tolerans gösterirler. Fakat, Amerikan 

asma anacı kullanılması gerekirse, toprak seçimine dikkat edilmesi gerekir. Bağcılık 

yapılacak yerlerde toprak analizleri yapılarak, toprağın kireç içeriği, bünyesi, yapısı, 

derinliği, taban suyu yüksekliği, tuzluluğu, reaksiyonu ve yorgunluğu incelenmeli ve 

buna göre uygun anaç ve çeşit seçimi yapılmalıdır (http://www.agrovizyon.com, 2003). 

 
 
 Toprak Derinliği: Asma kökleri derine giden bir bitkidir. Bu yüzden yumuşak dokulu 

topraklardan hoşlanır. Toprak bakımından çok seçici bir bitki olmamakla birlikte, iyi bir 

yetiştiricilik için toprağın en az 60-70 cm derinlikte, iyi havalanan topraklar tercih 

edilmektedir (http://www.agrovizyon.com, 2003). 
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Jackson and Schuster (1987) ve Northcote (1992)’e göre 15-30 cm veya daha derin bir 

yüzey toprağı ile birlikte, genel olarak derin toprak üzerinde kurulan bağlarda asmalar 

daha kuvvetli gelişmektedir (Çelik vd. 1998). 

  
 
Su varlığı ile ilişki: Bağ alanlarının  deniz, göl ve nehirlerin kenarında kurulması   

önerilir.  Çünkü büyük su kütlelerinin yakınında kışlar ılıman yazlar ise serindir. Büyük 

su kütleleri aynı zamanda bir sıcaklık deposu görevi görürler. Böyle yerlerde geç 

ilkbahar donları çok nadir görülür. Böyle yerlerde üzümler daha iyi olgunlaşır (Güman 

1956).  

 
 
Bakı: Güneyde kalan yamaçlar tepe ve vadilere oranla daha uygun bir iklim yapısına 

sahip oldukları için bağcılık ve meyvecilik için uygun yerlerdir (Kılıç 1986).  

 
 
Kuzeye bakan yamaçlar daha az ısındıklarından buralara bağ yapmak doğru değildir.  

Doğuya bakan yamaçlar da soğuk rüzgarlara açık olduğundan ve güneşi ilk defa 

gördüklerinden ilkbahar donlarından zarar görürler (Güman 1956). 

 
 
Eğim: Türkiye’de en çok ısınan yerler 15-20 derece (% 2-12) meyilli alanlardır. 

Dolayısıyla buralar bağcılık için en uygun alanlardır (Güman 1956). 

 
 
Yola ulaşım mesafesi (Erişilebilirlik): Ziyaretçilerin gerek kendilerini güvende 

hissedebilmeleri gerekse yerel halkın yetiştirdikleri ürünleri kolayca istedikleri yere 

taşıyabilmeleri için tarımsal turizm faaliyetleri için ulaşımın kolay ve kısa sürede 

gerçekleşebildiği bölgeler önem taşır. Bu amaçla burada Golany (1982) tarafından 

oluşturulan herhangi bir rekreasyon turizm alanının ana yada lokal yola olan uzaklığı 

ölçütleri baz alınmıştır. Ancak ana ya da lokal yolun oluşturduğu olumsuzlukların 

(gürültü, eksoz gazlar gibi)  tarımsal ürünlere zarar  vermesini önlemek için öncelikle 

100 m’lik tampon zon oluşturulduktan sonra puanlama yapılmıştır.  
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Yerleşime uzaklık, yerel halkın tarımsal turizme yaklaşımı, haberleşme olanakları:  

Aktivite ve katılımcıları benimseme, hoşgörü ve misafirperverlik vb. gibi olumlu insan 

ilişkileri turizmin birçok türünde olduğu gibi tarımsal turizmde de aranılan bir özelliktir. 

Yerleşime uzaklık ve haberleşme olanakları yine tarımsal turizm de ziyaretçilerin 

üzerinde durduğu önemli konulardır.  

 
 
Şekil 3.4’de tarımsal turizme yönelik olarak sebze ve meyve-bağ kullanımı için 

hazırlanan veri katmanları çakıştırılma işlemleri verilmektedir. Arc View 3.2 

programının sunduğu olanaklar çerçevesinde her bir veri katmanı diğer bir veri katmanı 

ile ikişer ikişer çakıştırılmıştır. Her biri birbirleriyle çakıştırıldıktan sonra sebze ve 

meyve-bağ için iki ayrı pafta elde edilmiştir. Daha sonra sebze ve meyve-bağ 

kullanımları da tekrar  birleştirilmiş ve tarımsal turizm için en uygun ve uygun alanları 

gösteren tek bir pafta elde edilmiştir. 

 

 
   
        Doğal Peyzaj Özellikleri 
     
 
 
 
 

 

                                     Kültürel Peyzaj Özellikleri  

 

 

 
Şekil 3.4 Meyve- bağ ve sebze kullanımına yönelik  veri katmanları 
 
 

  

 

İklim 
 
 

Büyük 
Toprak Gr. Toprak 

Derinliği Arazi Kul. 
Yet. Sınf. 

Su Kaynağı  
Varlığı ve 
Kalitesi 

 
Eğim 

Yükseklik 
Grupları Bakı 

Yola Ulaşım 
Mes. 

Yerleşime   
Uzaklık 

Tarımsal 
Turizme 
Yaklaşım 
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3.2.1.2 Doğa turizmi (doğa sporları) kullanımına yönelik olarak seçilen faktörler, 

alt birimleri ve değerlendirme ölçütlerinin saptanması 

 
Çizelge 3.5’de doğa turizmi (doğa sporlarına yönelik doğa yürüyüşleri) kullanımına 

yönelik olarak seçilen faktörler, alt birimleri ve değerlendirme ölçütleri verilmiştir.  

 
 
Çizelge 3.5 Doğa turizmi (doğa sporlarına yönelik doğa yürüyüşleri) değerlendirme 

faktörleri ve uygunluk sınıfı ölçütleri 
 
P. Doğal ve Kültürel Peyzaj 

Özellikleri 
Değerlendirme Faktörü Puanlama 

% 0-2 Düz 3 

% 2-6 Hafif Meyilli 3 

% 6-12 Orta Meyilli 3 

% 12-20 Dik Meyiili  3 

Eğim 

> % 20 Çok Dik Meyilli ve Sarp 2  

350-750 m 2 

1  

 
 
Yükseklik Grupları 

750-850 m 3 

2 Doğal Bitki Varlığı Tüm Vejetasyon Tipleri 3 

3 

Yola Ulaşım Mesafesi 
(Erişilebilirlik) 

0-3000 m 3 

Bahçe (sulu)  3 
Bahçe (kuru) 3 
Sulu tarım 2 
Kuru tarım 2 

 
Şimdiki Alan Kullanımı 

Funda/ mera 2 

4  Jeolojik- Jeomorfolojik Yapı Bulunabilirlik  (Nicelik)   3 
Sıcaklık Yıllık Ort. 

Sıc. (oC) 
15- 25  3 

Yağış Yıllık Top. 
Yağış (mm) 

500-1250 
1250-1500 
 

2 

Rüzgar 
Hızı  

Ort. Rüzgar 
Hızı  (m/sn) 

0-10  3 

 
 
 
 
İklim 

Nem  Yıllık Ort. 
Bağıl Nem 

% 30-65 3 

Düz-Güney 2 
Güneydoğu ve Güneybatı 2 

5  

 
 
Bakı Batı, Doğu ve Kuzey 3 

0-100 m 2 

6 

Su Varlığı ile İlişki 
100 -1500 m 3 

Yerleşime Uzaklık 0-3000 m 3 

Yerel Halkın Doğal Turizme 
Yaklaşımı  

Olumlu 3 

7 Haberleşme Olanakları 0-3000 m 3 
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Eğim: İnsan uzun yürüyüşler sırasında bazı hedefler seçmek eğilimindedir. Yürüyüş 

için düzenlenecek patikaların güzergahları bu alanları kapsayacak şekilde planlanırsa 

söz konusu rekreasyon türü bakımından yararlanma artabilecek ve konu amaçsız 

biçimde yürümekten ibaret kalmayacaktır (Sözen 1981). 

 
 
Arazi topoğrafyasına uygun olarak konveks, konkav ya da düz izler belirlenir. Arazinin 

bir ucundan diğer ucuna kadar olan hat boyunca; % 5’lik ve daha az eğimler düz olarak, 

% 5-15 arasındaki eğimler düşük eğim ya da engebeli, % 15 üzerindeki eğimler de çok 

dik eğimli alanlar olarak nitelendirilir (Arslan vd. 2004).  

 
 
Bu doğrultuda, Havur  (2002)’a göre; hattın zorluk derecesine göre insanların fazla 

zorlanmadan % 0 ile en fazla %20 arasında değişen eğime sahip alanlarda trekking hattı 

belirlenmektedir (Topay 2003). 

 
 
Farklı yükselti gruplarını içeren doğal koridorlar boyunca uzanan yeşil yollar panoramik 

görünümlere olanak sağlaması açısından önem taşırlar (Arslan vd. 2004).  

 
 
Etken olan elemanlar yeryüzü şekilleri, jeoloji, vejetasyon ve insanların yaptığı ya da 

neden olduğu değişikliklerdir. Bölgenin durumuna göre bu elemanlardan herhangi birisi 

daha baskın olabilir (http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm Climate 

and Tourism, 2006). 

 
 
Yeryüzü şekillerinin sınıflandırılmasında ise aşağıdaki ölçütler kullanılabilir 

(http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm Climate and Tourism, 2006);  

 

Ovalar   <150 m 

Engebeli arazi  150 – 450 m ve rölyef <120 m, 

Yüksek plato  >450 m ve rölyef >120 m, 

Tepelik alan a) 150 - 450 m  ve rölyef  >120 m, 

 b) 450 – 600 m ve  rölyef  120 –180 m, 

Sarp tepelik a) 600 m ve rölyef 120-250 m, 
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 b) 450 - 600 m ve rölyef  >180 m, 

Yüksek tepelik  600 m ve rölyef  >250 m, 

Dağlık    >750 m ve rölyef  >600 m’dir. 

 

 
Doğal bitki varlığı: Hattın çekiciliğini arttırmak amacıyla doğal bitki örtüsünün varlığı 

önemli bir etmendir. Doğal bitki örtüsü  peyzajın bir parçası, hatta en önemli parçasıdır. 

Ormanlar ise her koşulda, yüzey bitkilerine oranla daha çekicidir.  

 
 
Doğal bitki varlığının bulunduğu güzergahlar   doğa çalışmaları ve bilimsel araştırmalar 

için de kaynak teşkil etmesi nedeniyle önem taşırlar (Arslan vd. 2004). 

 
 
Yola ulaşım mesafesi (Erişilebilirlik): Ulaşımın kolay ve kısa sürede sağlanabilmesi 

yürüyüş hattına katılan kişilerin güvenliği açısından önemlidir (Alboğa 2005). 

 
 
Şimdiki alan kullanımı: Şimdiki alan kullanımının orman, çayır mera vb. olduğu ve 

doğal olayları, doğal oluşum ve doğal hayatı gözlemleyebilecekleri alanlar insanların 

dolaşırken keyif almalarını sağlayacak ve ilgilerini çekecektir (Alboğa 2005).  

 
 
İklim: Turistler, özellikle ziyaret ettikleri dönemde, gidecekleri yerlerde beklenen hava 

koşullarının istedikleri gibi olmasını isterler.  Tur operatörleri ve turizm plancıları 

mevsimsel dağılımları takip ederek turistlerin taleplerini önceden belirleyip, o bölgeye 

çekecekleri turistler için uygun zamanları ortaya koyarlar. Örneğin yaz veya kış tatilleri 

için uygun dönemleri belirleyerek ona göre turist gruplarını planlarlar 

(http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm Climate and Tourism, 2006). 

 
 
Biyoklimatik konfor insanın kendisini en sağlıklı ve dinamik hissettiği iklim 

koşullarıdır. Biyoklimatik konforun sağlanmasında önemli olan iklim bileşenleri 

sıcaklık, bağıl nem ve rüzgar olarak sıralanabilir (Topay ve Yılmaz 2004).  

 



 102 
 

Sıcaklık: İnsanlar, rahat edebilecekleri ve çekici hava koşullarını tercih ederler. 

İnsanlar, eğer hafif kıyafetler giyiyorlarsa, ortalama sıcaklığın 16-18 oC olduğu 

durumlarda kendilerini çok rahat hissederler.  Buharlaşma havanın mutlak nemine 

bağlıdır. Eğer mutlak nem çok yüksek olursa aşırı bir ısınma yaşanır 

(http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm Climate and Tourism, 2006). 

 
 
Olgvay (1973)’e göre ise açık alanda en uygun sıcaklık değerinin 21-27  oC arasında 

değişirken, Ülker (1994)’e göre ise 18-32  oC arasındadır.   Koçman (1991)’a göre ise; 

Türkiye’nin içinde bulunduğu orta enlemlerde, biyoklimatik konfor açısından uygun 

olarak kabul edilen hissedilen sıcaklık değeri   nem ve rüzgara bağlı olarak 17-24,9 °C  

ler arasındadır.  

 
 
Rüzgar: Isı kaybı rüzgarla ilişkilidir. Artan buharlaşma, havaya doğru, ısı kaybını 

artırır. Artan rüzgar hızıyla birlikte artan rahatsızlıklar ve kulak, yüz ve parmaklarda 

donma riski ortaya çıkar (http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm 

Climate and Tourism, 2006). 

 

Olgvay (1973)’e göre ortalama rüzgar esme hızı 5 m/s ye kadar olan değerlerde 

değişirken Ülker (1994)’e göre ise 6 m/s ‘ye kadar olan değerler esas alınmaktadır. 

Bağıl nem değeri ise ortalama % 30-70 arasındaki değerler biyoklimatik açıdan en 

uygun değerlerdir.  

 

Yağış: Turistlerin büyük çoğunluğu Kuzey Yarımküre’deki  ülkelerdendir. Kuzey 

yarımkürede Haziran-Eylül arası en kurak dönemdir. Güney yarımkürede ise Aralık-

Şubat arası kurak geçer. Subtropikal iklimler ve Akdeniz iklimleri de çoğunlukla 

kuraktır. Turizm faaliyetlerinde bu dönemler göz önünde bulundurulmalıdır 

(http://www.home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm. Climate and Tourism, 2006). 

 
Yağış karakteristiğinde yerel etkenler de önemlidir (örn: orografik yağış için). Kısa 

süreli şiddetli yağışa sahip iklimler (tropikal iklimler), uzun süreli hafif yağışların 
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gözlendiği (kuzey ılıman) iklimlere tercih edilebilmektedir. Bulut yönünden ise, 

genellikle, kapalılığın az olduğu dönemler tercih edilir (http://www. 

home.cc.umanitoba.ca/benbow/climtour.htm. Climate and Tourism, 2006). 

 

Bakı: İnsanların yürüyüş boyunca güneşten ve rüzgardan olumsuz etkilenmemesi için 

yaz ve kış kullanımları boyunca farklı yönler tercih edilmelidir. Buna göre yaz 

kullanımları için kuzeye bakan yönler tercih edilirken, kış kullanımları için ise güneye 

bakan yönler tercih edilmelidir (Alboğa 2005). 

 

Su varlığı ile ilişki: Yürüyüş hattı içerisinde yer alan bir su kaynağının varlığı hem 

görsel açıdan çeşitlilik sunmakta hem de fonksiyonel açıdan olumlu bir durum gösterir 

(Alboğa 2005). 

 

Çevresinde hafif engebeli ve yeterli genişlikte alanlara sahip durgun su yüzeyleri, uzun 

yürüyüş yapmayı daha zevk alınan bir uğraşı haline getirecektir. Özellikle su ve su 

kıyısı koridorları boyunca uzanan yeşil yollar, suyun, bitkilerin, hayvanların ve 

insanların hareket ve yaşam alanlarıdır (Arslan vd. 2004). 

  

Yerleşime uzaklık, doğal turizme olumlu yaklaşım, haberleşme olanakları: Gerek 

uzman görüşleri gerekse ziyaretçilere yönelik yapılan anketler sonucunda doğal turizm 

için güvenlik önemlidir. Bu açıdan insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, 

yöre halkının doğa yürüyüşlerine karşı hoşgörülü ve olumlu olduğu bölgeler tercih 

edilir.  

 

Çizelge 3.5’de verilen tüm ölçütlerin yer aldığı haritalar 1. derecede önemli olan 

ölçütten başlamak üzere Arc View 3.2 ortamında ikişer ikişer olmak üzere 

çakıştırılmıştır (Şekil 3.5). Sonuçta da 3 değerlerinin yer aldığı en uygun alanların 

olduğu pafta ile 2 değerine göre oluşturulan uygun alanların yer aldığı pafta 
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birleştirilerek doğa turizmi kullanımına yönelik olarak en uygun ve uygun olan alanların 

belirlendiği pafta oluşturulmuştur.  

     
 
 
 
 
 
                                                    Doğal                         Doğal  Peyzaj Özellikleri 
 
 

Çakıştırma  
   Analizi                       

Kültürel Peyzaj Özellikleri       
   

 
 
 
 
 

 

Şekil 3.5  Doğa turizmi kullanımına yönelik  veri katmanları 

 

 
3.2.1.3 Kültür turizmi kullanımına yönelik olarak seçilen faktörler, alt birimleri ve 

değerlendirme ölçütlerinin saptanması 

 

Kültür turizmi kullanımına yönelik olarak seçilen faktörler, alt birimleri ve 

değerlendirme ölçütleri Çizelge 3.6’da verilmiştir.  

 
 
Geleneksel mimari doku: Söz konusu rekreasyon türü bakımından en önemli anahtar 

etken, potansiyeli araştırılan alanda geleneksel mimari dokunun varlığıdır. Bu gibi 

özelliklerin bulunmaması durumunda bu rekreasyon-turizm türü olamayacaktır (Sözen 

1981).   

 
 
 

Yükseklik 
Grupları 

Doğal Bitki  
Varlığı   

İklim 

Bakı 
Su kaynağı 
Varlığı 

Yerleşime 
Uzaklık 
 Yola Ulaşım 

Mes. (Er.) 
Haberleşme 
Olanakları 

Jeomorfolojik 
Ol. Var. 
 Şimdiki Alan 

Kullanımı

 

İnsan 
İlişkileri 
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Çizelge 3.6 Kültür turizmi değerlendirme faktörleri ve uygunluk sınıfı ölçütleri 
 
P. Doğal ve Kültürel 

Peyzaj Özellikleri 
Değerlendirme Faktörü Puanlama 

1 

Geleneksel Mimari 
Doku 

Bulunabilirlik  (Nicelik)   3 

2 

Anıtsal Yapılar 
 

Bulunabilirlik (Nicelik)   3 

3 

Arkeolojik Değerler Bulunabilirlik (Nicelik)   3 

4 

Geleneksel Yaşam 
Tarzı 

Bulunabilirlik (Nicelik) 3 

5 

Geleneksel Yemek  
Kültürü  

Bulunabilirlik (Nicelik) 3 

6 

Yer. Halk. Kültürel 
Turizme Yaklaşımı 

Olumlu 3 

0-3000 m 3 Yola Ulaşım 
Mesafesi 
(Erişilebilirlik) 

3000 m ve üzeri 2 

Yerleşime uzaklık 0-3000 m 3 

7 

Haberleşme 
Olanakları 

0-3000 m 3 

Sıcaklık Yıllık Ort. 
Sıc. (0C) 

15-25  3 

500-1250  3 Yağış  Yıllık Top. 
Yağış 
(mm) 

250-200 ve  
1250-1500  

2 

Rüzgar 
Hızı      

Ort. 
Rüzgar 
Hızı 
(m/sn) 

0-10  3 

8 

 
 
 
 
İklim 

Bağıl 
Nem 

Yıllık Ort. 
Bağıl Nem 

% 30-65 3 

350-800 m 3 

9 

Yükseklik Grupları 

800-2000 m 2 

10
 Konaklama-Barınma 

Olanakları 
Bulunabilirlik (Nicelik)   2 

0-100 m 
 

2 

11
 

Su Varlığı İle İlişki 
 

100-1500 m  3 
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Kültürel çekicilik olarak turistik arz; tarihi, dini veya özellikle tipik mimari eserler, el 

sanatları ve diğer alışveriş imkanları, folklör, festival, misafirperverlik ve  özel mutfak 

ürünlerine bağlıdır (Kuntay 2004). 

 
 
Anıtsal Yapı, arkeolojik değer:  Yöre halkının geçmişini, yaşantısını ve inançlarını 

yansıtan arkeolojik kalıntı ile dinsel mekânlar turistlerin ilgisine yol açarlar (Lanquar 

1995). Bu özelliklerin bulunmaması halinde o kullanımdan söz etmek mümkün değildir. 

 
 
Geleneksel yaşam tarzı, geleneksel yemek kültürü: Bir yörenin kültür öğelerini de 

oluşturan sanat, kültür, din, dil, edebiyat ve geleneklerinin korunması değerlendirilmesi 

ve tanıtılması turizmde yöreselleşmeyi sağlar. El sanatları, geleneksel sanatsal ve sportif 

etkinlikler, edebi faaliyetler, törenler (doğum, evlenme, cenaze vb.), töreler, kısacası 

tüm folklorik değerler bu kapsamda ele alınabilecek belli başlı yöresel etkinliklerdir. 

Turizm sayesinde sanat, müzik, dans, otantik ürünler topluca “kültür” olarak 

pazarlanırken, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve yerel boyutlarda kültürel aktiviteler ve 

sanat ürünlerinin yaşatılması, sunulması da turistlerin ilgisine yol açmaktadır (Lanquar 

1995).  

 
 
Toplumun kültür etkinlikleri bölgelere, hatta yörelere göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu değişkenlik kuşkusuz o yörenin sosyo-ekonomik yapıları ile de 

paralellik taşımaktadır. Toplumların düşünce ve değer yargıları, ekonomik faaliyetleri, 

yaşantı biçimleri, inançları doğal olarak farklılık arz edebilmekte, bu durum belki de 

uluslararası turizmin kültür bağlamında yerelleşmesine taban oluşturabilmektedir 

(Yılmaz-Küçükaltan 2002). 

 
 

Kültür turizmine olumlu yaklaşım: Richards (1996)’a göre kültürel turizm; insanların 

farklı yaşam şekillerini, geleneklerini ve dinlerini tanımak, deneyim kazanmak, farklı 

kültürel miraslar hakkında bilgi edinmek için yapılan aktivitelerdir.  
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Dolayısıyla kültürel turizmin temelinde ziyaretçi ile  yerel halk arasında bir etkileşim 

oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yerel halkın olumlu tavrı, hoşgörülü davranışı çok 

önemlidir.  

 
 
Yola ulaşım mesafesi, yerleşime uzaklık, haberleşme olanakları: Turistik talebin 

kaynağını oluşturan önemli merkezlerden ulaşılabilirliği (kullanım açısından) ve 

nüfusun yoğun olduğu büyük yerleşim merkezlerinin etki alanı içinde bulunup 

bulunmadığı (koruma açısından) önem taşımaktadır (Kalem 2001). 

 
 
Yakın çevre içinde yer alan bu özelliklerin kolay ulaşılabilir konumlarda bulunması 

önem taşımaktadır (Sözen 1981). Burada Golany (1982) tarafından yapılan 

sınıflandırma esas alınmıştır 

 
 
İklim, yükseklik grupları: Bu çalışmada kültürel turizme katılanların insan konforu 

açısından rahat edebilecekleri değerler esas alınarak puanlama yapılmıştır. 

  
 
Geleneksel mimari doku ve anıtsal yapılar kapalı mekanlar oldukları için gelen 

ziyaretçiler için çok fazla iklim koşullarından etkilenmeyebilirler. Ancak arkeolojik 

değerler için iklim etmeni daha ön plana çıkmaktadır.  

 
 
10. Konaklama-barınma olanakları: Otantik bir ortam yaratılmış mekanlarda 

konaklama imkanı bulunan bölgeler kültürel turizmde önemli bir çekim gücüne sahiptir.  

 
 
11. Su varlığı ile ilişki: Geçmişten günümüze kadar gelebilen tarihi bir özelliği olan su 

kaynağı olmadığı sürece akarsu ile ilişki kültürel turizm kullanımı için çok önemli bir 

etkiye sahip değildir. Yalnızca görsel açıdan değer katmaktadır.   

 
 
Kültürel turizm kullanımına yönelik  veri katmanları Şekil 3.6’da verilmiştir.  
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                        Kültürel Peyzaj Özellikleri    
 
 
 
 
 
      
           
 
          
                                                 Doğal Peyzaj Özellikleri 
 
 
 

 

Şekil 3.6 Kültür turizmi kullanımına yönelik veri katmanları  

 
 
Çizelge 3.1, 3.4, 3.5 ve 3.6’da verilen puanlamalarda;  1: uygun değil, 2: uygun, 3: en 

uygun olacak şekilde ele alınması uzmanların kullanımlara ilişkin olarak yaptıkları 

değerlendirmeleri daha basit ve anlaşılabilir  bir düzeye indirgemektir. Çünkü 

puanlamanın sayısı arttıkça (1: önemsiz, 2: eşit derecede önemli, 3: önemli, 4: çok 

önemli, 5: en önemli gibi) karmaşıklık artmakta ve algılamak daha da zorlaşmaktadır.   

 

 

Her bir aktivite için  uygun alanlar belirlendikten sonra, bu aktivitelere ait tüm haritalar 

üst üste çakıstırılarak alan için aktivite önerilerini içeren sentez paftası hazırlanmıştır. 

Çakıştırma işleminde hem yerel halka hem ziyaretçilere yönelik olarak yapılan anket 

çalışmasının sonuçlarından yola çıkılarak bir öncelik sıralaması yapılmıştır. Buna göre 

alanda en çok yapılması istenen aktivite olarak kültürel turizm birinci sırayı alırken onu, 

tarımsal turizm ve doğal turizm izlemiştir.  

 

Sentez paftasının olusturulmasına ait grafik gösterim ise Şekil 3.7'deki gibidir. 

 

 

  Anıtsal        
Yapılar Geleneksel 

Yaşam Tarzı Geleneksel 
Yemek 
Kültürü Ana Yola 

Ulaşım Mes 
.  

Konaklama 
Barınma Ol. 
 İklim 

Yükseklik     
Grupları 

Su Kaynağı  
Varlığı 

Geleneksel 
Mimari Doku 
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Şekil 3.7 Sentez paftası veri katmanları 
 
 
 
3.2.2 Anket uygulamasına ilişkin yöntem çalışması 

 
Anketlerin gerek hazırlanması gerekse uygulanması aşamasındaki şu kriterler göz önüne 

alınmıştır.   

 
 
• Öncelikle anket  sorularının hazırlanması aşamasında çok sayıda yerli ve yabancı 

anket formu incelenmiş ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır.  

• İstenilen amaca ulaşılmak için de anketlerin anlaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. 

• Tezin giriş bölümünde verilen neredeyiz? sorusuna cevap aramak için hem yerel 

halka hem de ziyaretçilere yönelik olmak üzere iki farklı anket formu hazırlanmıştır.  

• Daha önceden gerçekleştirilen hem yöre halkı ile hem de yakın çevrede yer alan otel 

ya da konak sahipleri ve turizm operatörleri ile yapılan görüşmeler ışığında turizm 

rekreasyon aktivitelerinin en çok yaz aylarında yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu 

amaçla da anketler Haziran sonu  ile Temmuz başındaki dönemde yapılmıştır. 

• Anketlerde, oy kullanma yaşı baz alınarak 18 yaş ve üzerindeki kişiler 

kullanılmıştır.  

• Anketlerin doldurulması  aşaması yüz yüze görüşmeler ile yapılmıştır.  

 
 
Çalışma alanında yapılan anketlerde elde edilen veriler Mikrosoft Excel programında 

bilgisayara tek tek kod planından yararlanılarak girilmiş ve  Minitap 13 paket 

Kültür Turizmi (1) 
 

Tarımsal Turizm (2) 
(meyve-bağ ve sebze kullanımına 
yönelik) 
 Doğa  Turizmi (3) 

(doğa sporları kullanımına yönelik) 
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programında değerlendirilmiştir. Veri analizleri “ki kare testleri” ve değişkenlerin 

karşılaştırılmasını sağlayan “çapraz tablolar” ile yapılmıştır.  

 
 
3.2.2.1 Ziyaretçi anketlerine yönelik yöntem çalışması  
 
 
Bölüm 5.1’de yer alan çalışmada, rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin turizm 

etkinliklerinin ve beklentilerinin belirlenmesi ve  bu kapsamda  Safranbolu-

Yörükköyü’ne ilişkin görüşlerinin  değerlendirilmesi hedef alınmıştır. 144 bireyle 

gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları; sosyo-demografik yapıya ilişkin bulgular, 

rekreasyonel etkinliklere ilişkin bulgular, çalışma alanına ilişkin turizm ve rekreasyon 

eğilimlerine yönelik bulgular olmak üzere üç farklı grup altında yorumlanmıştır. Aynı 

zamanda da bölgeye gelen ziyaretçilerin yaş, öğrenim, meslek gibi kişisel özellikleri ile 

tercih ettikleri alanlar, beğendikleri sosyo-kültürel özellikler arasındaki ilişkilerin olup 

olmadığı da oluşturulan çarpraz tablolar  ile tespit edilmiş ve yorumlanmıştır.  

 
 
Anket formunda yer alan sorularda ;  
 
• Ziyaretçi profilinin saptanması (yaş, cinsiyet, eğitim özellikleri vb. ) 

• Talep/isteklerinin /turizm –rekreasyon eğilimlerinin belirlenmesi 

• Araştırma alanına geliş amaçlarının saptanması 

• Araştırma alanı hakkındaki öngörülerinin saptanmasına ilişkin bilgilerin derlenmesi 

hedeflenmiştir. Ziyaretçilere yönelik anket soruları EK 1’de verilmiştir.  

 
 
Anketlerin yapılacağı kişi sayısını saptamak için gerekli olan örneklem hacmi ise 

burada hesaplanamamıştır. Çünkü anketin yapıldığı dönemden önce  araştırma alanında 

konaklama olanağı bulunmadığı için   araştırma alanına gelen toplam ziyaretçi sayısına 

ilişkin herhangi bir  kayda rastlanmamıştır. Dolayısıyla da toplam örneklem hacmi 

istatistikçilerle yapılan görüşme doğrultusunda talebin yoğun olduğu yaz döneminde 

Haziran- Temmuz 2004 tarihleri arasında tahmini bir  değer doğrultusunda tamamen 

tesadüfi olarak seçilmiş 144 kişi ile gerçekleştirilmiştir.  
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3.2.2.2 Yerel halk anketlerine yönelik yöntem çalışması 

 
Yerel halka yönelik olak yapılan anket çalışmalarında;  

 
 
• Yerel halkın profilinin (yaş, cinsiyet, eğitim özellikleri vb.) belirlenmesi, 

• Araştırma alanı hakkındaki öngörülerinin saptanması, 

• Yerel halkın turizm hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, 

• Turizmden beklentilerinin  ve  turizme katkılarının ortaya konulması hedeflenmiştir.  

 
 
Hedef kitlenin belirlenmesinden sonra, uygulamanın “Tam Sayım Yöntemi” ile 

gerçekleştirilmesine karar verimiştir. Muhtarlıkla yapılan görüşme ve doldurulan Köy 

Bilgi Formuna göre tam sayım evreni 138 olarak belirlenmiştir. Yüz yüze görüşmelerle 

sürdürülen anket uygulaması yine ziyaretçi analizlerinde olduğu gibi yaz döneminde 

Haziran- Temmuz 2004 tarihleri arasında 50 kişi ile tamamlanmıştır. Bu çalışmada 138 

kişiye ulaşılmamasının nedenleri arasında; 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük 

insanları anket uygulamasının dışında bırakılması ve bazı kişilerin de anket 

uygulamasına olumsuz cevap vermesi sayılabilir. Yerel halka yönelik anket soruları EK 

2’de verilmiştir. 

 
 
3.2.3 Araştırma alanının peyzaj potansiyelinin saptanmasına yönelik SWOT 

analizi 

 
Durum analizi kapsamında kullanılan temel yöntemlerden birisi SWOT Analizidir. Bu 

yaklaşım planlama faaliyetlerinde içsel ve dışsal etkenlerin analizine dayalı olarak 

stratejiler geliştirmeye imkan sağlar (Anonim 2005c). 

 
 
SWOT analizi; incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf 

yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta 

kullanılan bir tekniktir. Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve 

fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza 
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indirecek plan ve stratejiler geliştirerek mevcut durumu saptamaktır.  Güçlü olduğumuz 

ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar (Gürlek 2002).  

 
 
SWOT analizinin bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler Şekil 3.8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8 SWOT analizi bileşenleri (Anonim 2005c) 

 
 
Güçlü yönlerin saptanmasında; üstünlükleriniz nelerdir?, neleri iyi yaparsınız? 

başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler? gibi sorulara cevap aranılarak 

yapılır. Zayıf yönlerin saptanmasında ise; neleri kötü yapmaktasınız?, neleri 

iyileştirmeye gereksiniminiz var?, başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler?, 

başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmaktadır?. Fırsatların 

oluşturulmasında; önünüzde duran fırsatlar nelerdir?, çevrede ne gibi ilginç gelişmeler 

yaşanmaktadır?, fırsat yaratan kaynaklar nelerdir?. Tehditlerin oluşturulmasında ise;  ne 

gibi engellerle karşılaşmaktasınız ?, rakipleriniz ne yapmaktalar?, finansal sorunlarınız 

var mı? gibi soruların cevabına yönelik kriterler baz alınmaktadır (Gürlek 2002). 

 
 
SWOT analizinde temel amaç; mevcut performansı ve sorunları dikkate alarak 

potansiyelleri belirlemektir. Böylelikle de sadece mevcut durum tespit edilmekle 

kalmayıp, aynı zamanda gelecekle ilgili tahminler yapılarak senaryolar 

Sektör/Alan içi unsurlar 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Fırsatlar  Tehditler 

Çevresel unsurlar 
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oluşturulmaktadır. Gelecekte oluşacak çevre şartlarının sektör/alanı nasıl, ne ölçüde ve 

ne yönde etkileyeceği belirlenebilmektedir (Anonim 2005c).   

 
 
SWOT kelimesi, dört ingilizce kelime, Strenghts (Avantajlar), Weaknesses 

(Dezavantajlar), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerin baş 

harflerinden meydana gelmektedir. Bir ülkenin turizm potikalarının belirlenmesinde de 

SWOT tekniğinden de yararlanılarak, ülkenin turizm potansiyelinin dışsal ve içsel 

yönleri ortaya çıkarılmalıdır (Anonim 2005c).   

 
 

Araştırma alanına ilişkin SWOT Analizi Çizelge 3.7’de verilmiştir. Yapılan bu SWOT 

analizi ile, çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerine ilişkin durum 

tanımlanmıştır. Alanın güçlü, zayıf yönleri ve fırsatlar-tehditler ile ilgili veriler tez 

dönemi boyunca farklı mevsimlerde yapılan; ilçe belediye başkanı, kaymakam, köy 

muhtarı, yerel halk ve ziyaretçilerle yapılan karşılıklı görüşmeler, yöre veya benzer 

alanlar için daha önceden yapılmış çalışmalar, arazi sörvey çalışmaları, yerinde yapılan 

gözlemler ve mesleki deneyim sonucu oluşturulmuştur.   
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Çizelge 3.7 Araştırma alanına ilişkin SWOT analizi 
 
Peyzaj 
Özellikleri 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

Doğal Peyzaj 
Özellikleri 

• Ilıman iklim 
yapısına sahip 
olması 
• Yaban hayatı 
geliştirme sahası 
• Kanyon varlığı 
• Akarsu ve 
dereler 
• Bağcılık 
potansiyeli 
• Safran bitkisi 
• Zengin tarımsal 
doku 
• Balıkçılık 
imkanı 
 

• Doğal kaynak 
değerleri ile 
yeterince 
tanınıyor 
olmaması 

• Doğal 
değerlerin 
korunmuş 
olması, 
• Farklı 
rekreatif ve 
turistik 
aktivitelere 
olanak verecek 
çeşitliliğe sahip 
olması 

• Günübirlik ve 
hafta sonları 
yoğun kullanım 

Kültürel 
Peyzaj  
Özellikleri 

• Geleneksel 
mimari 

• Arkeolojik 
doku 

• Geleneksel 
giyim 

• Yöresel kültür 
• Gastronomik 

özellikler  
• Yerel sivil 

örgütlenme 
• Festival 
• Korunmuş 

tarihi doku 
• Büyük 

metropollere 
yakınlık 
(Ankara, 
İstanbul) 

• Potansiyel 
turizm 
merkezlerine 
yakınlık 
(Safranbolu, 
Amasra, Abant) 

• Halkın turizm 
faaliyetlerinde 
aktif olma isteği 

• Konukseverlilik 
 

• Genç iş gücü 
azlığı 
• Bütçe 
yetersizlikleri  
• Örgütlenme 
yetersizliği 
• Kalifiye 
eleman eksikliği 

• İnsanların 
kitle turizminin 
yarattığı 
kalabalıktan 
kaçmak istemesi 
ve bu nedenle 
sakin yörelere 
yönelmesi 
• Ulaşım 
açısından 
erişilebilirlik 
• Turizm 
acentalarının tur 
programları 
içerisinde yer 
alması 
• Bağlı olduğu 
ilin kalkınmada 
1. Derecede 
öncelikli yöreler 
içinde yer 
alması  

• Yoğun turizm 
baskısı sonucu 
kültürel kimlikte 
bozulma 
olasılığı 
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44..  AARRAAŞŞTTIIRRMMAA  AALLAANNIINNAA  İİLLİİŞŞKKİİNN  PPEEYYZZAAJJ  ÖÖZZEELLLLİİKKLLEERRİİ  

  
BBuu  bbööllüümm,,  aarraaşşttıırrmmaa  aallaannıınnıınn  ddooğğaall  ppeeyyzzaajj  öözzeelllliikklleerrii,,  kküüllttüürreell  ppeeyyzzaajj  öözzeelllliikklleerrii  vvee  

tteemmeell  ssoorruunn  aallaannllaarrıı  oollmmaakk  üüzzeerree  33  aannaa  bbaaşşllııkk  aallttıınnddaa  vveerriillmmiişşttiirr..    

  
  
44..11  DDooğğaall  PPeeyyzzaajj  ÖÖzzeelllliikklleerrii    

44..11..11  CCooğğrraaffii  kkoonnuumm  

  
TTuurriissttiikk  ttaalleebbiinn  kkaayynnaağğıınnıı  oolluuşşttuurraann  öönneemmllii  mmeerrkkeezzlleerrddeenn  uullaaşşııllaabbiilliirrlliiğğii  vvee  nnüüffuussuunn  

yyooğğuunn  oolldduuğğuu  bbüüyyüükk  yyeerrlleeşşiimm  mmeerrkkeezzlleerriinniinn  eettkkii  aallaannıı  iiççiinnddee  bbuulluunnuupp  bbuulluunnmmaammaassıı  

aaççııssıınnddaann  ccooğğrraaffii  kkoonnuumm  bbiirr  aallaannıınn  bbiirr  ppoottaannssiiyyeellii  aaççııssıınnddaann  oolldduukkççaa  öönneemmllii  bbiirr    yyeerr  

tteeşşkkiill  eeddeerr  ((KKaalleemm  22000011))..  

  
  
AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıınnıınn  ssıınnıırrllaarrıınnıınn  oolluuşşttuurruullmmaassıınnddaa  ((AArraaşşttıırrmmaannıınn  aammaaccıı  vvee  kkaappssaammıı  

ddooğğrruullttuussuunnddaa))  yyaallnnıızzccaa  YYöörrüükkkkööyyüü’’nnüünn  iiddaarrii  ssıınnıırrllaarrıınnıı  aallmmaakk  yyeerriinnee  yyöörreeyyii  eettkkiilleeyyeenn  

yyaakkıınn  ççeevvrree  ppeeyyzzaajj  öözzeelllliikklleerrii  vvee  ttuurriizzmm  vvee  rreekkrreeaassyyoonn  aaççııssıınnddaann  öönneemm  tteeşşkkiill  eeddeebbiilleecceekk    

ppoottaannssiiyyeell  aallaannllaarr  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurruullaarraakk  aarraaşşttıırrmmaa  aallaannıı  ssıınnıırrllaarrıı  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..  

BBuunnllaarr;;    

  
••  SSuu  vvaarrllıığğıı  ((AArraaçç  ÇÇaayyıı))  

••  TTooppooggrraaffiikk  ÖÖzzeelllliikklleerr    

••  EErriişşiilleebbiilliirrlliikk  

••  KKüüllttüürreell  ddeeğğeerrlleerr  

••  ÖÖzzeell  jjeeoolloojjiikk  oolluuşşuummllaarr  ((DDüüzzccee,,  SSaakkaarraallaann,,  SSıırrççaallıı  kkaannyyoonnllaarrıı))    

••  TTaarrıımmssaall  ppeeyyzzaajj  öözzeelllliikklleerriiddiirr..  

  
  
Araştırma alanı, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunmakta olup Karabük İli 

Safranbolu İlçesine bağlı Yörükköyü merkez alınmak üzere Konarı ve Akören köyünün 

bir kısmını kapsamaktadır. Şekil 4.1’de araştırma alanının konumu  gösterilmiştir. 

  
  
SSıınnıırr  ççiizziilliirrkkeenn  ddooğğaall  eeşşiikklleerrddeenn  yyaarraarrllaannııllmmıışşttıırr..  AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıı  ggüünneeyy  ssıınnıırrıınnıı,,  AArraaçç  

ÇÇaayyıı’’nnıı  hhaatt  bbooyyuunnccaa  ttaammaammeenn  iillkk  oollaarraakk  ggöörreenn  440000  tteessvviiyyee  eeğğrriissii  oolluuşşttuurruurrkkeenn,,  



 116 
 

kkuuzzeeyyddeekkii  ssıınnıırrıı  iissee  DDüüzzccee  kkaannyyoonnuu’’nnuu  ttaammaammeenn  ççeevvrreelleeyyeenn  880000  tteessvviiyyee  eeğğrriissii  

oolluuşşttuurrmmuuşşttuurr..  DDooğğuu  vvee  bbaattıı  ssıınnıırrllaarrıınnıınn  oolluuşşuummuunnddaa  iissee  ÇÇaayyllaakk  ddeerreessii  iillee  bbaaşşllaayyııpp  oonnuu  

ttaakkiipp  eeddeenn  ssıırrtt  vvee  kkeessiişşeenn  tteessvviiyyee  eeğğrriissii  bbiirr  ttaarraaffttaann  ssıınnıırrıı  oolluuşşttuurruurrkkeenn,,    ddiiğğeerr  ttaarraaffttaann  ddaa  

kkuurruu  ddeerree  iillee  bbaaşşllaayyaann  ssıırrtt  ssıınnıırr  oollaarraakk  aallıınnmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaa  aallaannıı  ssıınnıırrllaarrıı  HHaarriittaa  44..11’’ddee  

vveerriillmmiişşttiirr..  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ŞŞeekkiill  44..11  AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıınnıınn  ddüünnyyaa,,  üüllkkee  vvee  bbööllggee  iiççiinnddeekkii  kkoonnuummuu  

  

  
YYöörrüükkkkööyyüü,,  SSaaffrraannbboolluu’’nnuunn  ddooğğuussuunnddaa,,  KKaassttaammoonnuu  yyoolluu  üüzzeerriinnddee  1133..  kkmm’’ddee  yyeerr  

aallmmaakkttaaddıırr..  DDooğğuussuunnddaa  AAkköörreenn  vvee  YYaaccıı  kkööyylleerrii,,  bbaattııssıınnddaa  SSaatt  vvee  KKoonnaarrıı  kkööyylleerrii,,  

kkuuzzeeyyiinnddee  SSıırrççaallıı  kkööyyüü,,  ggüünneeyyiinnddee  iissee  AArraaçç  ÇÇaayyıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  
  
YYöörrüükkkkööyyüü,,  SSaaffrraannbboolluu  İİllççeessii’’nniinn  5599  kkööyyüünnddeenn  bbiirriiddiirr..  BBuu  kkööyylleerrddeenn  bbaazzııllaarrıınnıınn  iissiimmlleerrii  

BBuullaakk,,  GGaayyıızzaa  ((İİnncceekkaayyaa)),,  TTookkaattllıı,,  DDaannaakkööyy,,  YYaazzııkkööyy,,  KKoonnaarrıı,,  AAkköörreenn  ((AAkkvveerreenn)),,  

OOğğuullöörreenn  ((OOğğuullvveerreenn)),,  DDaavvuuttoobbaassıı,,  BBoossttaannbbüükküü,,  ÇÇeerrççeenn,,  HHaaccııllaarroobbaassıı,,  KKaarrııtt,,  BBaaşşkkööyy,,  

KKııllaavvuuzzllaarr,,  KKaappuulllluu  vvee  OOvvaaccuummaa’’ddıırr..  SSaaffrraannbboolluu’’nnuunn  kkööyy  ssaayyııssıı  vvee  kkööyy  ttiipplleerrii  ÇÇiizzeellggee  

44..11’’ddee  vveerriillmmiişşttiirr..    
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YYöörrüükkkkööyyüü,,  KKoonnaarrıı  vvee  AAkköörreenn  kkööyylleerriinnee  SSaaffrraannbboolluu--KKaassttaammoonnuu  kkaarraayyoolluunnddaann  

uullaaşşııllmmaakkttaaddıırr..    

  
  
Yörükköyü ve Konarı akarsu kenarında kurulmuştur. Yörükköyü’nün toplam 

yüzölçümü 562,3 ha dır. Konarı’nın yüzölçümü ise 1217 ha dır (Anonim 2005d).  

 
 
Çizelge 4.1 Safranbolu ilçesinin köy sayısı ve köy tipleri (Anonim 1997) 
 
Köy 
Sayısı 

Köy 
Tipi 

Ovada Orman
içi 

Orman
kenarı 

Dağda Yam. Vadi Yol 
ken. 

Nehir
ken. 

Göl 
ken
. 

Diğ 

Toplu 
köy 

1 7 14 3 8 3 7 3 1 1  

59 Dağınık 
köy 

2 14 27 8 15 5 13 5 - - 

 

Araştırma alanının önemli merkezlere uzaklıkları ve büyük metropollerin etki alanı 

içinde yer alıp almadığı konusu ayrıntılı olarak ulaşım (erişilebilirlik) başlığı altında 

incelenmiştir. 

 
 
4.1.2 Topografik yapı  
 

Araştırma alanının topografik özellikleri Harita Genel Komutanlığı’nın 2002 tarihli 

1/25.000 ölçekli haritalarından üretilmiştir. Bu haritalardan ise eğim, bakı ve yükseklik 

grupları analizleri yapılmıştır.  

 

• Yükseklik 

Araştırma alanına ait  yükseklik grupları Harita 4.2’de verilmiştir. Bu harita alanın her 

10 m de bir geçirilen tesviye eğrisi haritasından elde edilen  üç boyutlu görünümüdür.  
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Bölge, Araç Çayı ve ona kuzeyden gelip karışan kolları tarafından parçalanmış bir plato 

durumundadır (Hersek vd. 1999). 

 

Araştırma alanı 320 m ile 1043 m yükseklik arasında bulunmaktadır. Alanın güney 

bölümü 320-400 m lerde iken kuzey ve kuzeydoğuya doğru yöneldikçe yükseklik de 

artmaktadır. Yörükköy ve Konarı köylerinin bulunduğu yerleşim birimleri ise yaklaşık 

480-600 m yüksekliğe sahip olan alanlardır.  Alanda en az yüksekliğe sahip alanlar Araç 

Çayı’nın bulunduğu kısımlardır.   

 

• Eğim 

Araştırma alanının eğim durumu önerilen turizme yönelik kullanımların 

belirlenebilmesine yönelik olarak yapılan analizler için üretilen değerlendirme 

faktörlerine  bağlı olarak % 0-2,  % 2-6,  % 6-12,  % 12-20,  % 20< olmak üzere beş 

grup altında sınıflandırılmıştır.  

 

Araştırma alanı eğim durumu Harita 4.3 de verilmiştir.  

 

Araştırma alanı eğim grupları açısından incelendiğinde çok dik eğime sahip olan 

alanların az yer kapladıkları görülür. Alanın % 50’lik kısmı % 2-6 lık eğime sahiptir. % 

0-2 ile düz yada düze yakın eğime sahip olan alanlar ise daha çok Araç Çayı Vadisinde 

ve yer yer Yörükköyü’nün güneybatı ve kuzeye bakan kısımlarında görülmektedir. 

Daha dik eğime sahip olan alanlar ise kanyonların bulunduğu kısımlarda ve yer yer 

Akören Köyü’nün doğu ve kuzey kısımlarında görülmektedir. Alanda % 20-30’luk 

eğime sahip bölgeler ise % 1’lik bir oranla en az olarak yer  almaktadır (Çizelge 4.2). 
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Çizelge 4.2 Eğim grupları oransal dağılımı 
 
Eğim Grupları Yüzey (m2) Alana göre % oranı 
% 0-2   (Düze yakın) 14529399,286 16,0 
% 2-6   (Hafif meyilli) 45018564,865 50,0 
% 6-12  (Orta meyilli) 20955752,983 23,0 
%12-20  (Dik meyilli) 8329886,534 10,0 
% 20-30 (Çok dik meyilli) 653106,123 1,0 

 

• Bakı 

Araştırma alanının bakı durumu Harita 4.4’de verilmiştir.  

 

Araştırma alanında tüm yönlerde ve yöneysiz bakılar farklı oranlarda bulunmaktadır. 

Alanda en çok güney, güneybatı ve güneydoğu bakarlar yer almakta iken, en az oranda 

bulunanlar ise kuzeybatı ve kuzey bakarlardır.  Bu veriler Çizelge 4.3’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.3 Bakarların alandaki oransal dağılımı 
 
Bakılar Yüzey (m2) Alana göre % oranı 
Düz Alanlar 9161271,094 10,0 
Kuzey 6316466,408 7,0 
Kuzeydoğu 9002807,419 10,0 
Doğu 10309968,414 11,0 
Güneydoğu 13039477,086 15,0 
Güney 14359018,288 16,0 
Güneybatı 14366975,260 16,0 
Batı 8314333,313 9,0 
Kuzeybatı 4975798,074 6,0 

 

4.1.3 Jeolojik yapı 

Jeolojik yapı, bir alanın turistik kullanım açısından kullanım değeri üzerinde etkili 

olabildiği gibi, jeolojik bakımdan ender rastlanan kanyon, mağara, traverten gibi 

oluşumlar yönünden koruma açısından da o alanın önemini arttırabilir (Kalem 2001). 
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Araştırma alanı daha çok daha çok hafif ve orta eğimli kalker formasyonlu arazilerden 

oluşmaktadır. Araştırma alanına ilişkin jeoloji paftası Harita 4.5’de verilmiştir. 

 

Alüvyon, Araç Çayı’nın bulunduğu akarsu yataklarında bulunmaktadır. Alüvyonlar, 

eski çukurluklar üzerinde gelişmiş düz alanlardaki çakıl, kum, çamur çökelleridir 

(Timur ve Aksay 2002).  

 

Paleojen’de farklılaşmış kaya birimlerinin tümü Paleosen-Orta Eosen yaş konağı 

içerisinde olup kat ayırımı aşamasında inceliğe gidilememiştir. Bu yaş konağı içerinde 

araştırma alanı içerisine üç adet formasyon girmektedir.   

 

Örencik Formasyonu (Yörük Üyesi): F29 c1 paftasındaki Akören köyü ve Kepez tepe 

civarında yer almaktadır (Anonim 2004b). 

 

Akarsu ortamında oluşmuş taraça tortulları, kireçtaşı ve çakıltaşlarıyla temsil edilen 

birim güneyde Filyos ve Araç Çayı ile kuzeydeki Karabük fayı arasında kalan alanda 

yaygın olarak yer alır. Alt kesimi gastropodlu, beyaz renkli, kovuklu kireçtaşından 

oluşmaktadır. 50-500 cm kalın katmanlar vardır. Yer yer traverten özelliklidir. Üste 

doğru kötü boylanmış, gevşek tutturulmuş kırmızı çakıltaşları bulunur.  Formasyonun 

kalınlığı bir kaç metre ile 50 m arasında değişmektedir (Cebeci 2002).  

 

Olasılıkla neojen yaşındadır (Anonim 2004b). 

 

Karabük formasyonu:  F29 c1 paftasındaki Bıçaklı sırt dolayında belirlenen tip 

kesitlerdir.  Birim kalınlığı 350-400 m civarındadır (Anonim 2004b).  
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Karabük formasyonu; Konarı, Yörükköy ve Akören köylerinin bulunduğu yerleşim 

birimlerini içine alan kesimlerde bulunmaktadır.  

 

Alt kesimde yeşilimsi gri renkli bitevil marnlardan oluşmaktadır. Üste doğru kumtaşı 

ara katkıları bulunur, en üstte ise tamamen kumtaşına dönüşür. Kumtaşları grimsi 

zeytini yeşil, gevşek tutturulmuş, ufalanır, gözenekli, yarı-yuvarlak-yuvarlak taneli, iğri 

boylanmalı en üst kesimde çakıllıdır. Formasyon kalınlığı Karabük İli ve çevresinde 

yaklaşık 400-500 m kadardır. Formasyon içeriğine göre formasyonun yaşı alt-orta 

eosendir.  

 

Karabük formasyonu gittikçe derinleşen denizel bir ortamda çökelmiştir. Başlangıçta 

marnlı seviyelerde hafif bir derinleşme sonucu daha sonra derinleşmenin artmasıyla 

mağmatik, metamorfik ve ultrabazik kaynak alanlardan sedimanlarla havza dolmaya 

başlamıştır (Cebeci 2002). 

 

Safranbolu formasyonu: Konarı ve Yörük köyleri yerleşim birimlerinin kuzey 

bölgelerinde yer almaktadır. Araştırma alanı içerisinde en geniş şekilde yer alan 

formasyondur.  

 

Bu formasyon içerisinde tespit edilen fosillere dayanarak alt-orta eosen yaşı verilmiştir 

(Timur ve Aksay 2002). 

 

Karbonatlı kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşından oluşan istif ilk kez Saner 

ve ark. tarafından Safranbolu kireçtaşı olarak adlandırılmıştır. Formasyon birçok yerde 

yumrulu kireçtaşı görünümündedir. Tabanda çok ince bir konglomera seviyesi ile 

başlar, üst kısımlara doğru karbonatlı kumtaşı, kumlu kireçtaşı seviyelerinden sonra 

kireçtaşı istifi olarak görülmektedir. Rengi beyaz, gri, hafif pembedir. Kırılma yüzeyi 
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nadir köşeli çoğunda midye kabuğu şeklindedir. Katmanlanma masiften inceye doğru 

değişkendir. Formasyon kaya türü ve fosil içeriğine göre yüksek enerjili, kısmen durgun 

ve sığ denizel bir ortamda çökelmiştir. Genellikle 100 m civarında kalınlığa sahip olan 

birim, batıya doğru kalınlaşmakta ve 500 m kalınlığa ulaşmaktadır (Cebeci 2002). 

 

Ulus Formasyonu (Ahmetusta  Üyesi): Araştırma alanında Kirpe Deresi’nin 

bulunduğu  Düzce Kanyonu’nun üst taraflarında yer almaktadır.  

 

Konglomeralardan oluşan birim Ahmetusta üyesi veya Kirpe üyesi olarak 

adlandırılmıştır. Gri, sarı, kahverengimsi sarı renklerde, orta kalın katmanlı ve masif 

görünümlüdür. Sstratigrafik konumuna göre Alt Kretase yaştaki birim, yamaçta gelişmiş 

moloz akma çökelleridir (Timur ve Aksay 2002). 

 

Ulus formasyonu (Sunduk üyesi): Araştırma alanının kuzey bölümündeki en uç 

kısmında yer almaktadır.  

  

Kireçtaşından oluşan birim bu adla anılmıştır. Gri bej renkli, orta kalın katmanlı ve 

masif görünümlü kireçtaşları, platformdan kütle akması yoluyla ve/veya bloklar halinde 

Ulus formasyonu içine taşınarak yeniden çökelmiş kayaçları temsil etmektedir. 

Formasyonu yaşı  Alt Kretase dir (Timur ve Aksay 2002).  

 

Bürnük formasyonu: Araştırma alanında çok az yer kaplar. Çakıltaşı, kumtaşı ve 

karbonatlı kumtaşından oluşmaktadır. Birim, kırmızı, yer yer sarı renkli çok tür bileşenli 

konglomera, kumtaşı ve silttaşı ile karbonatlı kumtaşından oluşmaktadır. Birimin alt 

seviyeleri orta kalın tabakalı, çok tür bileşenli, kumtaşı ara katkılı çakıltaşları ile termsil 

edilirken, üstte ince-orta tabakalı karbonatlı kumtaşı ve kalkarenitler egemendir. 



 128 
 

Alüvyal-flüviyal bir ortamın üste doğru sığ denizel ortama geçişini temsil etmektedir. 

Birim tüm çalışmalarda sığ denizel ortama geçişi temsil etmektedir (Timur ve Aksay 

2002).  

 

4.1.3.1 Özel jeolojik oluşumlar 

Araştırma alanı, özel jeolojik oluşum olarak kanyon bakımından zengin yörelerden 

birisidir. Alanının bir plato sahası olması ve geçirimli kalker kayaçlar içermesi, vadi 

sistemini geliştirmiştir. Bu vadiler içinde de kenarları dik ve derin kanyonlar 

oluşmuştur.   Araştırma alanı içerisinde Düzce, Sakaralan ve Sırçalı olmak üzere 3 adet 

kanyon bulunmaktadır.  

 

Su havzalarının denize ulaşmak için önlerindeki jeolojik yapıyı yırtmaları ve 

aşındırmaları sonucu meydana gelen kanyonlar üstün jeomorfolojik oluşumlardan 

biridir. Özellikle doğal turizm açısından önem arz etmektedirler (Kalem 2001).  

 

4.1.3.2 Deprem durumu  

Karabük İli Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzeyinde yer alıp KAF zonuna yaklaşık 35 

km kuşbakışı mesafede bulunmaktadır. Karabük İli ve 100 km civarında 2000-2001 

yılları arasında toplam 141 tane deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden 15 

tanesinin magnitidü 4 ve 4’ten daha büyüktür.  

 
4.1.4 Toprak yapısı 

 
 
• Büyük toprak grupları 
 
Araştırma alanının büyük toprak grubu özelliklerini gösteren pafta Harita 4.6’da 

verilmiştir.   
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Harita 4.6’da görüldüğü gibi alanda; alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar, kahverengi 

orman toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprakları bulunmaktadır. Bunların 

alansal dağılımları Çizelge 4.4’de verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.4 Büyük toprak grubu türlerinin oransal dağılımı 
 
Toprak grupları Yüzey (m2) Alana göre % 

oranı 
Alüvyal Topraklar 651218,923 0,7 
Kolüvyal topraklar 1948125,747 2 
Kahverengi orman toprakları 75902007,935 84 
Kireçsiz kahverengi orman 
toprakları 

3049790,018 3 

 
 
 
Alüvyal topraklar: Araştırma alanında Harita 4.6 ve Çizelge 4.4’ün  verilerine  göre, 

tarımsal turizme yönelik olarak meyve-bağ ve sebze kullanımı açısından en önemli olan 

alüvyal topraklara sahip alanlar oldukça az yer kaplamaktadır. Bu kısımlarda Araç Çayı 

Vadisi’nde yer almaktadır.  

 
 
Bu toprakların profilinde horizonlar yoktur veya çok az belirgindir. Akarsular tarafından 

taşınıp depolanan materyaller üzerinde oluşmuş genç topraklar olup kireç bakımından 

zengindirler. Üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiş yapar. Ağır bünyeli ve taban 

suyu yüksek profillerde geçirgenlik düşüktür. Toprak yüzeyi nemli olup organik madde 

bakımından zengindir (Anonim 2001b). 

 

 
Arazinin en alçak yerinde oluşan bu topraklar, çevresel şartlar tarafından çok az 

değişikliğe uğratılmışlardır ve çok zayıf bir profil gelişmesi gösterirler (Tanju 1996). 

 

 
Üzerlerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları ikl ime uyum gösteren her türlü 

kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır (Anonim 1989). 
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Kahverengi orman toprakları: Alanı % 84 gibi büyük bir oranla kapsayan 

topraklardır. İntrazonal bir topraktır. Bunlar genç topraklardan sayılırlar. Az bir 

olgunlaşma göstermişlerdir. Fazla yağışlı ve ılık bir iklimin topraklarıdır (Anonim 

2004c).  

 
 
Yüksek kireç içeren ana madde üzerinde oluşmuşlardır. Üst toprak horizonu iyi gelişmiş 

ve belirgindir. Granüler yapıda olup genellikle bazik reaksiyon göstermektedirler. Alt 

toprak horizonu açık kahve ile kırmızı arasında değişen renklere sahiptir. Alt 

katmanlarta inildikçe kireç miktarı artmaktadır.  Asit reaksiyon göstermektedirler 

(Anonim 2001b). 

 
 
Yağışların genellikle 500-1000 mm olduğu ılılman bölgelerin tipik topraklarıdır. C/N 

oranları genellikle düşüktür (Tanju 1996). 

 
 
Bu topraklarda organik madde mineral madde ile iyice karışmıştır. Toprak genellikle sığ 

ve iyi drenajlıdır (Özdemir 1998). 

 
 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları: Araştırma alanının kuzey kesimindeki en uç 

kısmını oluşturan iki bölgede yer almaktadır.  

 
 
A (B) C profilli topraklardır. A horizonu iyi oluşmuş ve gözenekli bir yapısı vardır. (B) 

horizonu zayıf oluşmuştur. Kahverengi veya koyu kahverengi granüler veya yuvarlak 

köşeli blok yapıdadır. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır (Anonim 1989). 

 

 
Kolüvyal topraklar: Araç Çayı vadisinin güney kısmındaki yamaçlarda etkilidir. 

 
 
Yamaç arazilerin eteklerinde toprak kayması, yüzey akışı ve yan dereler ile taşınarak 

birikmiş materyal üzerinde oluşmuş genç topraklardır. Bünyelerinde taş ihtiva ederler 

(Anonim 2001b). 
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Kolüvyonlarda renk, oluşturdukları materyalin rengine bağlıdır. Eğim ve bünye 

nedeniyle drenajları iyidir ve bunun sonucu olarak tuzluluk veya alkalilik göstermezler. 

Tarım yapılacak alanlar sulandıklarında yüksek verime sahiptirler (Özdemir 1998).   

 
 

● Arazi kullanım yetenek sınıfları:    

 
Araştırma alanında arazi kullanım yetenek sınıflarına ait veriler Harita 4.7 ve Çizelge 

4.5’ de verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.5 Arazi kullanım yetenek sınıflarının oransal dağılımı 
 
Arazi kullanım yetenek 
sınıfları 

Yüzey (m2) Alana göre % oranı 

I. Sınıf topraklar 3278163,031 4 
II. Sınıf topraklar 6548869,882 7 
III. Sınıf topraklar 7871044,627  9 
IV. Sınıf topraklar 13304396,576 15 
VI. Sınıf topraklar 15068587,203 17 
VII. Sınıf topraklar 35480081,304 40 
VIII. Sınıf topraklar 7661238,940 8 
 

 
 
I. Sınıf: Tarımsal turizm yönünden önemli olan I. sınıf topraklar, Araç Çayı Vadisi’nin 

güneydoğu ve kuzeybatı kesimlerinde oldukça az yer kaplamaktadır.  

 
 
Topografyaları hemen hemen düzdür. Su ve rüzgar erozyonu zararı yok ya da çok azdır. 

Toprak derinliği fazla, drenajları iyidir. Tuzluluk ve sodiklik (alkalilik) ve taşlılık gibi 

sorunları yoktur. Su tutma kapasiteleri yüksek ve verimlilikleri iyidir veya gübrelemeye 

iyi cevap verirler. Çok üretken olup, geniş bir bitki seçim aralığına sahiptirler. Toprak 

kolay işlenmekte olup gübreleme, kireçleme, yeşil gübreleme, bitki artıkları ve hayvan 

gübrelerinin toprağa verilmesi, adapte olmuş bitkilerin münavebeye alınması gibi, 

olağan amenajman işlemlerinden bir veya birkaçının uygulanmasına ihtiyaç 

göstermektedirler (Anonim 1989 ).   
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II. Sınıf: Özellikle Konarı ve Akören köylerinin olduğu kesimlerde bulunmaktadırlar. 

 
 
Bu topraklar kültür bitkileri, çayır, mera ve orman için kullanılabilir. Bu sınıftaki 

toprakların sınıflandırılmaları; hafif eğim, orta derecede su ve rüzgar erozyonuna 

maruzluk veya geçmişteki erozyonun orta derecede olumsuz etkileri, idealden daha az 

toprak derinliği, biraz elverişsiz toprak yapısı ve işlenebilirliği, hafiften ortaya değişen, 

kolayca düzeltilebilen fakat yine de görülebilir tuzluluk veya sodiklik,  ara sıra görülen 

taşkın zararı, drenajla düzeltilebilir, fakat sürekli olarak orta derecede bir sınırlandırma 

şeklinde var olan yaşlık ve toprak kullanma ve idaresi üzerindeki hafif iklimsel 

sınırlandırmaların tek tek veya kombinasyon halindeki etkilerini içerir.  

 
 
Bu sınıftaki topraklar gerek bitki türü seçimi gerekse amenajman uygulamaları 

bakımından I. sınıf topraklardan daha az serbestlik sağlar. Bu grup topraklar özel toprak 

koruyucu bitki yetiştirme sistemleri, toprak koruma uygulamaları su kontrol yapıları 

veya kültür bitkileri için kullanıldıklarında uygun işleme yöntemleri gerektirirler 

(Anonim 1989).   

     
 
III. Sınıf: Bu sınıftaki topraklar II. sınıftakilerden daha fazla sınırlandırmalara sahiptir. 

Kültür bitkileri tarımına alınabilecekleri gibi çayır-mera ve orman arazisi olarak da 

kullanılabilirler. Fakat sınırlandırmalar bitki seçimini, ekim, dikim, hasat zamanını ve 

ürün miktarlarını etkiler. 

 
 
III. sınıf arazilerde şu sınırlandırmaların bir veya birkaçı bulunabilir; orta derecede 

eğim, şiddetli su veya rüzgar erozyonuna maruzluk veya geçmişteki erozyonun şiddetli 

olumsuz etkileri, ürüne zarar veren sık taşkınlar, alt toprakta çok yavaş geçirgenlik, 

drenajdan sonraki yaşlık veya bir süre devam eden göllenme,  sığ kök bölgesi, düşük 

rutubet kapasitesi, kolayca düzeltilmeyen düşük verimlilik ve orta derecede tuzluluk 

veya sodikliktir. 

 
 
Bu sınıftaki yaş veya yavaş geçirgen fakat hemen hemen düz toprakların çoğu, 

işlendiğinde drenaj ve toprağın yapısı ile işlenebilirliğini sürdürebilecek bir ürün 
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yetiştirme sistemini gerektirir. Balçıklaşmayı önlemek ve geçirgenliği düzeltmek için 

böyle topraklarda organik madde ilave etmek ve yaş olduklarında işlemeden kaçınmak 

gerekir. Sulanan alanlardaki III. sınıf arazi topraklarının bir kısmı yüksek taban suyu, 

yavaş geçirgenlik tuz veya sodyum birikmesinden dolayı sınırlı olarak 

kullanılabilmektedir (Anonim 1989). 

 

 
IV. Sınıf: Bu sınıfta toprakların kullanılmasındaki kısıtlamalar III. sınıftakinden daha 

fazla ve bitki seçimi daha sınırlıdır. Çayır, mera ve orman için kulanılabilecekleri gibi 

gerekli önlemlerin alınması halinde, iklime adapte olmuş tarla veya bahçe bitkilerinden 

bazıları içinde kullanılabilirler (Anonim 1989). 

 
 

V.Sınıf: Bu sınıftaki topraklar çayır, mera ve orman kullanımı için uygundur.  Bu 

toprakların; dik eğim, ciddi erozyon zararı, taşlılık, sığ kök bölgesi, tuzluluk veya 

sodiklik gibi düzeldilzmeyecek çeşitli sınırlamaları vardır (Anonim 1989).   

 
 

VII. Sınıf: Araştırma alanında % 40’lık bir oranla en fazla yer alan topraklardır.  

 
 
Bu sınıfa giren topraklar; çok dik eğim, erozyon, toprak sığlılığı, erozyon, taşlılık, 

yaşlık ve tuzluluk gibi kültür bitkisinin yetişmesini engelleyen çok şiddetli sınırlamalara 

sahiptirler. Çayır ve mera ıslahı için kullanımları da oldukça kısıtlıdır. 

 
 

VIII. Sınıf: Erozyon, yaşlık, taşlılık, kayalılık, düşük rutubet kapasitesi, tuzluluk gibi 

sınırlayıcıları olduğu için kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. Çok 

aşınmış araziler, kumsallar, kayalılıklar, ırmak yatakları gibi alanlar bu gruba girer. 

Yaban hayatı için ve dinlenme yerleri olarak kullanılabilirler (Anonim 1989).  
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● Erozyon Durumu 

 
Araştırma alanının erozyon durumuna ilişkin veriler Harita 4.8 ve Çizelge 4.6’da 

verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.6 Erozyonun alandaki oransal dağılımı 
 
Su erozyonu düzeyleri Yüzey (m2) Alana göre % oranı 
Hiç ya da çok az  (1. Düzey) 4058585,876 5 
Orta (2. Düzey) 27284773,741 30 
Şiddetli (3. Düzey) 37609944,347 42 
Çok şiddetli  (4. Düzey) 12597838,659 22 
 
 
 
4.1.5 İklim özellikleri 
 
 
İklim, turizm için anahtar rol oynamaktadır. Turistlerin gideceği bölgelerdeki uygun 

iklim koşulları çekiciliği artırmaktadır. Genel olarak  turizmin bütün şekilleri için doğru 

hava ve iklim bilgileri plan ve program hazırlığında en önemli etkendir. İklim, tatlı su 

kaynaklarının kalitesi ve ulaşılabilirliği gibi turizmin en temel kaynakları üzerinde de 

geniş bir etkiye sahiptir. İklimsel koşullardaki dinamik değişimler turizm operatörleri 

için yeni riskleri de beraberinde getirmekte ve turizm sektörünün bu değişimlere uyum 

sağlamak konusunda kapasite artırımını gerekli kılmaktadır. Bu sayede bir yandan ev 

sahibi toplumlara olan sosyo-ekonomik faydalardaki artış devam ederken diğer yandan 

turistler için sağlanan imkanlarda da kalite artacaktır (Frangialli 2005). 

 
 
Öncelikle genel bir fikir vermesi açısından tüm Türkiye’nin ve daha sonra çalışma 

alanının içerisinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi’nin sıcaklık, yağış, nisbi nem 

haritası genel olarak verimiştir. Daha sonra çalışma alanının iklim haritasını oluşturmak 

için alınan iklim istasyonları tek tek  ele alınarak yağış, sıcaklık ve nisbi nem değerleri 

tabloya dönüştürülmüştür. Türkiye’nin ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin  yıllık oransal 

nem dağılımı Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de verimiştir.  
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Şekil 4.2 (1971-2000) Türkiye’de yıllık ortalama nispi nemin alansal dağılımı (Anonim 

2004d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait yıllık ortalama nispi nemin alansal dağılımı 

(Anonim 2004d) 

 

 
Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de 1971-2000 yıllarına ait Türkiye ve Batı Karadeniz Bölgesi’ne 

ait yıllık ortalama yağışın alansal dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 4.4 (1971-2000) Türkiye’de yıllık ortalama yağışın alansal dağılımı (Anonim 
2004d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5 (1971-2000) Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait ortalama yağışın alansal dağılımı 

(Anonim 2004d)  

 

Şekil 4.3’e göre % 70-75 bağıl neme sahipken; Şekil 4.5’de görüldüğü üzere ise 

araştırma yıllık ortalama yağış toplamı bakımından yaklaşık 600-1000 mm’lik alan 

içerisine girmektedir. 

 

Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’de ise Türkiye ve Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait yıllık ortalama 

sıcaklık dağılımı görülmektedir.  
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Şekil 4.6 1971-2000 ortalamalarına göre Türkiye sıcaklık haritası (Anonim 2004d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7 Batı Karadeniz Bölgesi’ne ait yıllık ortalama sıcaklık değerleri  haritası 

(Anonim 2004d) 

 

 
Dirik (2005)’e göre; iklimsel analizler çerçevesinde, önce planlama alanının içinde 

bulunduğu bölgenin makro iklim tipi belirlenmelidir. Bu amaçla burada çalışma alanı 

için kullanılan iklim istasyonlarındaki veriler Emberger Metodu ile hesaplanması 

suretiyle  bölgenin tek tek iklim tipi belirlenmiştir.   

 

 
Bartın iklimi, serin Akdeniz iklimi - yağışlı Akdeniz iklimi iken, Daday iklimi, kışı son 

derece soğuk, yarı-kurak Akdeniz iklim tipini göstermektedir (Şekil 4.8). 



 141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.8 Bartın ve  Daday iklimi  

 

  
Şekil 4.9 Devrek ve Eflani iklimi 
 
 
 

Devrek İklimi, serin, az yağışlı Akdeniz iklimi iken  Eflani iklimi, kışı çok soğuk az 

yağışlıdır  (Şekil 4.9). 

 
 
Eskipazar, kışı çok soğuk, yarı kurak iklim iken, Karabük iklimi, kışı soğuk, yarı kurak 

ve Kastamonu iklimi ise  kışı çok soğuk, yarı kurak iklimdir (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10 Eskipazar, Karabük  ve Kastamonu iklimi 
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Safranbolu iklimi, kışı soğuk-yarı kurak Akdeniz iklimi iken  Zonguldak iklimi ise serin 

ve  yağışlı Akdeniz iklimidir (Şekil 4.11). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.11 Safranbolu ve Zonguldak iklimi 
 
 
 
Bayramoren iklimi, kışı çok soğuk Akdeniz iklimi iken, Çerkeş iklimi  ise, kışı son 

derece soğuk Akdeniz iklimidir (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12 Bayramören ve Çerkeş iklimi 

 

 
4.1.5.1 Sıcaklık 

 
Kırsal turizm kullanımları için değerlendirilen 12 adet iklim istasyonuna ait yıllık 

ortalama  sıcaklık verileri Çizelge 4.7’de ve  paftası   Harita 4.9’da verilmiştir.   

 
 
Tarımsal turizm için gelişme dönemi ortalama sıcaklığına ilişkin  veriler ise Çizelge 4.8 

ve paftası Harita 4.10’da verilmiştir. 

 
 
Tarımsal turizm için yaz ayları sıcaklık ortalamasına ilişkin  veriler Çizelge 4.9 ve 

paftası Harita 4.11’de verilmiştir. 
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Yıllık ortalama sıcaklık haritasının verildiği Harita 4.9’a göre; araştırma alanı 10-11  oC 

olan sıcaklık aralığı içerisine girmektedir. 

 
 
Gelişme dönemi ortalama sıcaklığının verildiği Harita 4.10’a göre ise, araştırma alanı 

15-17 oC olan sıcaklık değerleri arasında yer almaktadır. 

 
 
Yaz dönemi ortalama sıcaklığının verildiği Harita 4.11’e göre ise, araştırma alanının 

içerisinde bulunduğu sıcaklık değerleri 18-20 oC dir. 

 
 
4.1.5.2 Yağış 

  
Yıllık ortalama yağış verileri Çizelge 4.10 ve paftası Harita 4.12’de verilmiştir.  

 
 
Harita 4.12’e göre, araştırma alanının yıllık yağış toplamı   380-666 mm arasında yer 

almaktadır. 

 

 
4.1.5.3 Bağıl nem 

 
Yıllık ortalama bağıl nem verileri Çizelge 4.11 ve paftası Harita 4.13’de verilmiştir.  

 
 
Harita 4.13’e göre, araştırma alanının yıllık ortalama bağıl nem değerleri % 57 ile % 63 

arasındadır. 

 
 
4.1.5.4 Rüzgar 

 
Yıllık ortalama rüzgar hızı verileri Çizelge 4.12’de,  paftası da Harita 4.14’de 

verilmiştir.  

 
 
Harita 4.14’de görüldüğü gibi araştırma alanının yıllık ortalama rüzgar hızı değerleri    

1-1,5 m/sn dir.  
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4.1.6 Su varlığı 

 
Atay ve Bakan (1997)’a göre; akarsular dere ile başlayıp, çay ırmak ve nehir oluşumları 

olarak devam etmektedirler. Bunların debi ve boy yönünden belirli bir sınırlılıkları 

olmayıp bulundukları yerin durumuna göre değişmelerine rağmen bir sınıflandırma 

yapılabilmektedir. Buna göre; 0-1 m3/sn debiye sahip olanlara dere, 1-10 m3/sn debiye 

sahip olanlara çay, 10-50 m3/sn debiye sahip olanlara ırmak ve 50 m3/sn den büyük 

olanlara ise nehir denilmektedir (Tanrıvermiş 2002).   

 
 
Araştırma alanı içerisine giren en önemli akarsu Araç Çayı’dır. Çay, aşındırma gücü 

daha fazla olan yatık amaçlı ve tabanlı bir vadi görünümündedir. Vadi doğudan batıya 

doğru derin bir şekilde yarılmıştır. Alanda ayrıca Eflani Deresi ve Kirpe Deresi gibi 

sulu dereler ve  Bakacak Deresi,  Çaylak Deresi, Ulu Dere gibi  irili ufaklı kuru dereler 

bulunmaktadır (Özdemir 1998). 

 
 
Araç Çayı, havzanın kuzeyinde bulunan Yenice Çayı’nın önemli bir koludur. 

Çoğunlukla kuzeyden inen yan derelerle beslenmektedir. Ilgaz dağından doğan ve yan 

derelerin birleşmesiyle oluşan Araç Çayı doğu-batı yönünde akmaktadır. Araç ilçe 

merkezinden geçtikten sonra kuzey yamaçlardan inen iki önemli yan dere olan Kara 

Dere ve Eflani Deresi’ni aldıktan sonra Karabük ilçe merkezinde Soğanlı Çayı ile 

birleşerek Yenice Irmağı’nı oluşturmaktadır (Anonim 2001b).   

 
 
Araç Çayı yaklaşık 120 km uzunluğunda olup, 2750 km2 akaçlama alanına sahiptir 

(Özdemir 1998). Araştırma alanına giren kısmı ise yaklaşık 22,18 km dir. Araç Çayı’na 

ilişkin görüntüler Şekil 4.13’de verilmiştir. 
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Şekil 4.13 Araç Çayı’nın farklı noktalardan çekilmiş görüntüleri 

 
 
Çalışma alanı sınırları içerisine giren Araç Çayı’na ait  Devlet Su İşleri’nin en yakın 

regülatörüne bağlı kalınarak ölçümü yapılan ortalama akım değerleri Çizelge 4.13’de 

verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.13, DSİ Genel Müdürlüğü’nün  13-053 No’lu birimi olan Araç Çayı-

Kayaboğazı (Kastamonu- İstanbul yolu üzerinde 330 01’D-410 14 K)’ndan alınan ölçüm 

değerlerine göre oluşturulmuştur.  Yağış alanı 1835,4 km2  dir.   

 
 
Çizelge 4.13 Aylık ortalama akım değerleri (m3/sn) (Anonim 2004e) 

 
YILLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞ. EY. TO. 

1985 4,780 7,470 5,990 15,600 34,600 51,100 59,800 36,200 16,300 3,120 1,250 1,280 238,090 

1986 5,060 17,100 20,800 49,600 38,900 40,200 23,00 39,600 34,700 5,500 1,130 8,270 283,860 

1987 5,200 5,700 7,350 38,500 37,300 35,500 72,400 48,000 34,600 10,400 6,610 2,210 303,770 

1988 5,016 7,115 16,370 16,340 18,780 53,040 71,760 55,770 53,400 16,560 7,512 6,782 328,445 

1989 17,200 31,300 48,700 28,500 41,100 84,500 27,200 25,300 26,100 7,980 2,360 3,760 344,00 

1990 8,170 31,600 33,İ800 15,200 14,400 33,500 62,800 75,600 17,000 4,620 4,450 5,170 306,310 

1991 6,650 8,540 12,500 10,600 14,900 28,500 41,200 40,400 53,700 4,790 1,870 2,970 226,620 

1992 3,930 3,940 7,470 8,150 13,200 65,400 75,300 23,600 26,500 25,700 3,290 1,740 258,220 

1993 5,010 13,500 23,700 22,900 34,400 76,500 59,500 68,800 23,400 2,970 6,450 2,570 339,700 

1994 2,540 3,340 6,350 8,190 9,630 17,400 13,500 22,000 1,670 0,007 0,000 0,000 84,627 

1999 7,100 10,600 13,100 5,650 31,100 47,600 51,800 17,200 32,100 7,480 9,420 19,000 252,150 
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Şekil 4.14’de de  1985 yılından başlamak üzere ölçüm yapılan 1999 yılına kadar olan 

Araç Çayı’na ait aylık ortalama akım değerleri toplamı grafik halinde verilmiştir. 
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Şekil 4.14 Yıllara göre (1985-1999) Araç Çayı’na ait aylık ortalama akım değerleri 
toplamı grafiksel dağılımı (Anonim 2004e) 

 
 
 
Şekil 4.14’e göre, Araç Çayı’nda yapılan rasat sonuçlarına göre ölçülen en düşük akım 

değeri (debi) 1994 yılında görülürken en yüksek akım değeri ise 1989 yılında 

görülmüştür.  

 
 
Plato üzerinde arazi kullanımı bakımından uygun olan yerler, eğimin az ve yeterli 

toprak örtüsünün bulunduğu arazilerdir. Bunun en güzel örneğini ise Araç Çayı vadisi 

oluşturmaktadır. Nitekim buralar aynı zamanda bölgenin en önemli sebze üretim 

alanlarıdır (Özdemir 1998). 

 
 
Araç Çayı Vadisi çevresi tarımsal amaçlı olarak verimli bir şekilde kullanılmasının yanı 

sıra rekreasyon amaçlı olarak (gerek su yüzeyi gerekse hinterlandı) yeterince 

kullanılmamaktadır. Bunun için gerekli olan standartlara bakılarak doğru olarak 

amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 
 
1989 tarih ve 1919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği’ne” göre su kalitesi kriterleri; kullanım amaçlarının belirlenmiş olup 

olmadığına bakılmaksızın bütün su kaynaklarının dengeli ve sağlıklı ortamlar olarak 
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muhafazası esasına göre saptanmıştır. Buna göre; su kaynaklarının korunmasına ve 

kullanım planlanmasına temel teşkil etmek üzere, yapılmış veya yapılacak kullanım 

sınıflarına uygunluk açısından su kaynaklarından beklenen fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özellikleri gösteren kriterleri içerir. Bu bağlamda; kıta içi yüzeysel suların 

sınıflandırılması ise şu şekildedir: 

 
 
Sınıf I (Yüksek kalitede su)  

a) Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini, 

b) Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil), 

c) Alabalık üretimi, 

d) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı, 

e) Diğer amaçlar. 

 
 
Sınıf II (Az kirlenmiş su) 

a) İleri veya uygun bir arıtma ile içmesuyu temini, 

b) Rekreasyonel amaçlar, 

c) Alabalık dışında balık üretimi, 

d) Teknik usuller tebliğinde verilen olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak 

şartıyla sulama suyu olarak, 

e) Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar. 

 
 
Sınıf III (Kirlenmiş su) 

Gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun bir 

arıtmadan sonra endüstriyel  su temininde kulanılabilir. 

 
 
Sınıf IV (Çok kirlenmiş su) 

Yukarıda I, II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük 

kalitedeki suları ifade etmektedir.  

 
 
 
 



 162 
 

Çizelge 4.14 13-23-00-048 No’lu Araç Çayı Karıt Sel Kapanı kirlilik ölçüm değerleri 
(Anonim 2005e)  

 
Parametre Ortalama Değer Sınıfı 
pH (W) 7,60 I. Sınıf  
Toplam çözünen madde (mg/l) 314,08 I. Sınıf 
Renk (Pt-Co) 5,00 I. Sınıf 
Klorür (Mg/l) 9,68 I. Sınıf 
Amonyum azotu (mg/l) 0,06 I. Sınıf 
Nitrit azotu (mg/l) 0,01 III. Sınıf 
Nitrat azotu (mg/l) 0,39 I. Sınıf 
Çözünmüş Oksijen (mg O2/ l) 7,10 II. Sınıf 
Biyokimyasal oksijen (mg/l) 2,93 I. Sınıf 
Orta-Fosfat (mg/l) 0,08 II. Sınıf 
Sülfat (mg/l) 26,38 I. Sınıf 
Demir (mg/l) 0,38 II. Sınıf 
Mangan (mg/l) 0,05 I. Sınıf 
Sodyum (mg/l) 10,78 I. Sınıf 
Bakır (mg/l) 0,018 I. Sınıf 
Kurşun (mg/l) 0,005 I. Sınıf 
Çinko (mg/l) 0,022 I. Sınıf 
Kadmiyum (mg/l) 0,08 III. Sınıf 

 

 

Çizelge  4.14’de  de; Araç Çayı’na ait kirlilik değerleri açısından yukarıda belirtilen 

sınıflar dikkate alınarak bakıldığında çıkan sonuçlar  verilmiştir. Buna göre Araç Çayı; 

inorganik kirlenme parametrelerinden  demir (Fe) bakımından III. sınıf  ve kadmiyum 

(Cd) bakımından III. sınıf sudur. Orta fosfat ve çözünmüş oksijen yönünden III. sınıf, 

nitrit azotu yönünden III. sınıf sudur. Değerlerden de görüldüğü üzere Araç Çayı birçok 

parametre yönünden I. sınıf kalitededir. Bu da kirlilik parametrelerinin iyileştirildiği 

takdirde rekreasyonel faaliyetler için suyun kullanılabileceğini göstermektedir.  

 
 
Ancak Stott (1967) ve Walker (1994)’a göre bütün su yüzeyleri rekreasyon için uygun 

değildir. Rekreasyon amaçlı kullanılabilir su yüzeylerine etki eden başka faktörler de 

vardır (Tanrıvermiş 2000). Bunlar;  

 
 

• Fiziksel ulaşılabilirliğin derecesi (su yüzeyinin yoldan örneğin 100 m uzakta 

olması), 

• Su yüzeyinin doğası- suyun hareketli ya da durgun oluşu, derinliği, genişliği, 

kıyısının ve çevresindeki alanın özelliği, 
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• Ulaşılabilirliği etkileyen yasal düzenlemeler (sadece su yüzeyi değil aynı zamanda 

suyun kıyısındaki araziye de ulaşılabilir olması gerekmektedir), 

• Alana yöneltilen talep miktarı, 

• Mülkiyet hakkı, 

• Yeni alternatiflere uygunluğudur. 

 
 
Tandy (1975)’e göre;  akarsularda suya dayalı aktiviteler içerisinde, balıkçılık, yüzme, 

su altı inceleme, dalgıçlık, kano yapma, yelkencilik ve  gemi ile seyahat  

gerçekleştirilebilmektedir (Tanrıvermiş 2000). Bu aktivitelerden kano; dalgalı ve 

akıntılı suları gerektirmektedir. Su altı inceleme ve dalgıçlık için ise suyun belirli bir 

derinliği koruması ve su altı flora ve faunası açısından da zengin olmayı 

gerektirmektedir. Yelken ve gemi ile seyahatte de aynı şekilde belirli bir genişlik ve 

derinliğe sahip olunması gerekir. Bu nedenle araştırma alanı içerisinde yer alan Araç 

Çayı’nda su sporları açısından sadece yüzme ve balık tutma aktiviteleri 

gerçekleştirebilmek mümkündür. 

 

Balık türlerine göre istenilen su özellikleri değişmektedir. Suyun sıcaklığı, oksijen 

içeriği, miktarı ve kalitesi önemlidir. Çoğu kıyıdan yapılmaktadır. Dangerfield (1981)’e 

göre kıyı çizgisine yakın en az 1 m’lik derinlik yaz balıkçığı için uygundur (Tanrıvermiş 

2000).  

 

Altay ve Palatsü (2000)’e göre sağlıklı Alabalık yetiştirmek için gerekli olan sınır 

değerler de aşağıda maddeler halinde verilmiştir.  

 
 
• Alabalıklar için su sertliği 14,5-21,5 olan sular idealdir.  

• Suyun asit bağlama gücü; 1,5-3,5 arasında olmaktadır. 

•  Alabalıklar için ideal kalsiyum miktarı 60-160 mg/lt arasındadır.  

• Optimum ph derecesi 7,0-7,5 arasında olduğundan 6,5 ve aşağısı ile 8,5’dan yukarısı 

arzu edilmemektedir.  
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• Alabalıklar, balıklar içerisinde en fazla oksijene ihtiyaç duyan türlerdir. Alabalıklar 

için optimum oksijen içeriği 9 mg/lt’ den daha yukarıdadır.  

• Yavru alabalıklar  CO2 miktarı 45 ppm’e kadar dayanabilirler. 

• NH3 0,2’ppm den yüksek değerleri balıkları öldürmektedir.  

• Pb(NO3)2’nin 10 ppm’lik düzeyleri balıkları öldürmektedir. NaCN bileşiğinin 1 

ppm lik düzeyi alabalıkları öldürmektedir. 

• Nitrit (mg/lt NO2)< 0,01, iyonize olmamış NH3<0,005, <0,025, toplam amonyum 

NH4 <0,04, toplam kalıntı  klor HOCL <0.0,05 ve toplam çinko Zn<0,04 olmalıdır 

 
 

Ayrıca Lindhorst-Emme (1990)’ye göre; bölgede yetiştirilen Alabalık türü (Gökkuşağı 

Alabalığı) için gerekli olan parametreler Çizelge 4.15’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.15 Alabalık yetiştiriciliğinde çeşitli su parametreleri sınır değerleri 
(Lindhorst-Emme 1990). 

Parametre  Sınır Değeri  
Sıcaklık  20 oC’e kadar  
Oksijen  7 mg/lt’nin üzerinde  

PH  5,5-8,5  
Asit Bağlama Kapasitesi (SBV)  1,5 Vol/m3’ün üzerinde  

Ammonium  1,0 mg/lt’e kadar  
Demir, toplam  0,5 mg/lt’e kadar  

Nitrit  0,2 mg/lt’e kadar  
Nitrat  10 mg/lt’e kadar  

Potasyumpermangenat tüketimi (KmnO4)  40 mg/lt’e kadar  
Kimyasal oksijen gereksinimi  40 mg/lt’e kadar  

Biyokimyasal oksijen gereksinimi  15 mg/lt’e kadar  
Oksijen tüketimi  6   mg/lt’e kadar  

Serbest CO2 (Larvalar için)  15 ppm/lt’nin altında  

 

Çizelge 4.15’de ve yukarıda maddeler halinde verilen Alabalık yetişmesi için gerekli 

olan parametreler Araç Çayı için uygundur. Bu nedenle Araç Çayı’nda suya dayalı 

rekreasyon aktiviteleri açısından Alabalık yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilir.  
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Akarsuya dayalı rekreasyon faaliyetleri Çizelge 4.16’da  üç ana gruba ayırarak 

verilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.16 Akarsuya dayalı rekreasyon faaliyetleri 
 

 
 
 
Çizelge 4.17’de  de Wittrock et al. (1992) ve IISD (1997)’e göre, yaz mevsimi su 

varlığına dayanan aktiviteleri için minimum iklim istekleri (Güngör 2003) verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.17 Yaz mevsimi su varlığına dayanan aktiviteleri için minimum iklim 

istekleri (Güngör 2003) 
 

Su Varlığına Dayalı Aktiviteler  

Motorlu Bot Su Kayağı Yelkencilik  Balık Tutma Yüzme 

Sıcaklık 
(0C) 

15-35  18-35  10-35  15-30 15-30 

Yağış Hiç 
olmamalı 

Hiç 
olmamalı 

Hiç olmamalı Hiç 
olmamalı 

Hiç 
olmamalı 

Rüzgar 
(km/s) 

< 50 < 15 15-50 < 15 < 15 

M
in

im
um

 ik
li

m
 is

te
ği

 

Su 
Sıcaklığı 

2-20 10-20 10-18 < 18 15-20 

Göl Alanı (ha) 80-400 100-800 100-800 20-400 20-800 
Göl Derinliği 
(m) 

1,5-2,5 >2 1,5-2 0,5-1 0,5-2 

Taşıma 
Kapasitesi 

1 ha/ Bot 5 ha/Kayak 10 ha/Yelken  - - 

Sudaki Bitki 
Örtüsü 

Az gelişme 
göstermiş 

Su altında az 
gelişme 
göstermiş 

Su altında az 
gelişme 
göstermiş 

Az gelişme 
göstermiş 

Hiç 
olmamalı 

 
 

Hem Suya Hem Kıyıya 
Bağlı Etkinlikler 

Su
ya

 D
ay

al
ı V

e 
Su

 
İç

in
de

 Y
ap

ıl
an

 
E

tk
in

li
k

le
r 

Yüzme 
Su altı inceleme 
Dalma 
Kano yapma 
Kürek çekme  
Yelken  
Sürat Motoru Kullanma 
Su kayağı yapma 
Balıkçılık 
 

K
ıy

ıy
a 

D
ay

al
ı, 

K
ar

as
al

  E
tk

in
li

k
le

r 

Kamping 
Yürüyüş 
Gezinti 
Bisiklet 
Ata binme 
Piknik yapma 

Doğa çalışmaları  
Kuş gözlem 
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Yörede su varlığı potansiyeline bağlı olararak, suya dayalı rekreasyonel faaliyetlerinin 

yapılabileceği alanlar  Şekil 4.15’de verilmiştir.  

 
 

 

Şekil 4.15 Suya dayalı rekreasyonel faaliyetlerin yapılabileceği alanlar 

 
 

Araştırma alanına ilişkin su varlığı potansiyeli de Harita 4.15’de verilmiştir. 
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4.1.7 Doğal bitki varlığı  
 

Çalışma alanının doğal bitki  varlığına yönelik olarak  yapılmış lokal bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ancak yakın çevrede bulunan bazı bitki türlerine sadece genel bilgi 

olarak yer verilmiş olup,    doğal bitki varlığı haritasına aktarılamamıştır. Bu çalışmada, 

meşcere tipi haritası, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün yapmış 

olduğu orman amenajman planlarından  yararlanılarak hazırlanmıştır (Harita 4.16).  

 

Bu kapsamda, araştırma alanının doğal bitki örtüsünün belirlenmesinde Orman 

Bakanlığı (2004) tarafından hazırlanan orman amenajman planları, yörede yapılan arazi 

gezileri süresince bizzat toplanıp teşhis edilen bitki örnekleri ile Davis tarafından tüm 

Türkiye için hazırlanan Flora of Turkey (1965-2000)’den kareleme sistemine göre 

Safranbolu ve Karabük civarında bulunan örnekler ve yakın çevrenin florası hakkında 

yapılmış bazı çalışmalara yer verilmiştir.  

 

Juniperus nana (Bodur ardıç), Poliurus-spina christa (Kara çalı), Cornus nas (Kızılcık), 

Phillyrea latifolia (Akçakesme), Corylus avellana (Fındık), Mespilus germanica 

(Muşmula), Juniperus oxycedrus (Katran ardıcı) gibi türler özellikle yükseltinin (300-

500 m) ve yıllık toplam yağışın düşük olduğu; Aşağı çiftlik, Yazıköy,  Düzce (Kirpe), 

Tokatlı, Konarı gibi köylerin etrafında yayılmıştır. Akarsu yatakları taşkın alanlarında 

ise, su istekleri fazla olan Tamarix sp. (Ilgın), Salix sp. (Söğüt) ve Platanus sp. (Çınar) 

gibi türler gelişme göstermektedir (Doğanay 1998).  

 

Karamanoğlu (1976)’a göre; Safranbolu ve yakın çevresinde. İberis taurica (Syn İberis 

ciliata), Haplophyllum congestum (Syn. Ruta suaveolens var. Congesta), Spiraea 

crenata, Ononis arvensis (Syn Ononos spinosa), Trigonella sicata (Syn Trifolium 

hamosum, Melilotus alba), Trifolium phynodes, Bupleurum gerardii, Sison amomum 

(Syn Apium amomum), Ferrulago thirkeana (Syn Lophosciadium thirkeanum), 

Laserpitium hispidum  gibi türler yaygın olarak görülmektedir  
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Bu türlerden başka Safranbolu ve yakın çevresinde; Populus nigra (Kara kavak), 

Carpinus betulus (Gürgen), Rhododendron ponticum (Orman gülü), Prunus 

lauracerasus (Kara yemiş), İlex aquuifolium (Çoban püskülü), Sorbus domestica 

(Üvez), Cornus sp. (Kızılcık), Daphnea pantica (Defne), Carex sp. (Ayak otu), Urtica 

dioiceca (Isırgan otu),  Cotoneaster mummularia (Dağ muşmulası), Jasminum fruticans 

bulunmaktadır (Yazgan 1979). 

 

Araştırma alanına ilişkin farklı bitki örnekleri Şekil 4.16’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.16 Araştırma alanının doğal bitki örtüsüne ilişkin örnekler 

 

Ayrıca isimleri verilen bitkilere ek olarak, arazi gözlemlerine bağlı olarak bölgede şu 

bitkilere rastlanmıştır. Teucrium polium (Yer meşesi), Vicia narbonensis, Colutea 

cilica, Juniperus fotidissima, Juniperus excelsa, Euphorbia rigida (Sütleğen), Pistacia 

 



 171 
 

terebinthus (Menengiç), Pteridium Scop., Psoralea butimunosa, Helleborus orientalis, 

Pinus nigra, Pinus silvestris, Abies bornmülleriana Syn. Abies pectinata, Cyclamen sp, 

Primula sp., Quercus cerris (Saçlı meşe), Crataegus azarolus, Rubus fructicosus (Adi 

böğürtlen), Rosa canina (Kuşburnu), Hedera helix (Orman sarmaşığı), Clematis vitelba 

(Ak asma), Mentha dumetorum dur. Araştırma alanında yer alan türler Anacardiaceae, 

Asclepiadaceae, Boroginaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, 

Cruciferae, Crussulaceae,  Dipsacaeae, Ericaceae, Euphorbiaceae,  Gramineaea, 

Iridaceae, Labiatae, Liliaceae, Lineaceae, Orobanchaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, 

Rubiaceae, Resedaceae,  Santalaceae, Salicaceae, Scrophularıceae, Solanaceae, 

Styracaceae, Tymelaea, Ulmaceae, Umbelliferae, Urticaceae familyalarına bağlıdır. 

Alana ilişkin floristik liste ve endemik olma durumları EK 3’de verilmiştir. 

 

4.1.8 Hayvan varlığı     

Hayvan varlığı, yaban hayatı da çeşitli hobilerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak 

suretiyle turistik etkinlikler açısından önemli bir yer tutmaktadır.  Ancak bu potansiyeli 

ortaya koymak açısından; araştırma sırasında yapılan literatür taraması çalışmalarında, 

çalışma alanı özelinde mevcut olan doğal hayvan varlığı açısından detaylı bir bilgiye 

ulaşılmamıştır.  

 

Araştırma alanı içerisinde 1 adet Yaban Hayatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Doğa 

Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı’nın 

21.08.2003 tarih ve 61-1807 sayılı karara göre “Sırçalı Yaban Hayatı Koruma Sahası” 

olarak ilan edilmiştir. Toplam 1050 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Yörede bulunan 

yerel halkla yapılan görüşmeler doğrultusunda karaca, tavşan, tilki, kurt, keklik, sülün 

vb. hayvanların olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca alana 3 adet geyik ve 4 Adet karaca 

bırakılmıştır (Anonim 2005f).  
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4.2 Kültürel Peyzaj Özellikleri  
 

4.2.1 Tarihsel gelişim  

 

Safranbolu-Karabük-Ulus-Eflani yöreleri Paleolitik çağdan beri yerleşim yeri olmuştur 

(Özdemir 1998). 

 
 
Safranbolu’da sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar 

(Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar 

egemenlik kurmuşlardır. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ’nun ikiye bölünmesi ile 

Safranbolu, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) egemenliğinde kalmıştır. Yöreye 

Türkler ’in 10.yy ’dan önce gelerek yerleştiklerine ilişkin izler bulunmaktadır.  

 
 
Safranbolu, Selçuklu Sultanı II.Kılıçarslan’nın oğlu Ankara Meliki Muhittin Mesut 

tarafından 1196 yılında Türkler’in egemenliği altına alınmıştır. 1213-1280 yılları 

arasında Çobanoğlu Beyliği, 1326-1354 yılları arasında da  da Candaroğlu Beyliği 

Safranbolu ’da hüküm sürmüştür. Safranbolu ’nun Osmanlılar tarafından ilk olarak 

alınması  da muhtemelen 1354 yılında Osmanlı Sultanı Orhan Bey ’in oğlu “Şehzade 

Gazi Süleyman Paşa” tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra da 

Safranbolu’nun hakimiyeti sürekli değişmiş ve Fetret Dönemi ’nde de bölgede iç 

savaşlar sürmüştür. 1870 yılında Osmanlı ’da idari yapı düzenlenerek Safranbolu kaza 

yapılmış ve Kastamonu Sancağı’na bağlanmıştır. Aynı yıl ilçede belediye kurulmuştur. 

En son olarak 19.yy sonunda kentin adı “Zafranbolu ’dan Safranbolu ’ya” çevrilmiş ve 

Safranbolu 1927 yılında Zonguldak iline bağlanmıştır. Safranbolu çok eskilere dayanan 

tarihi geçmişi içerisinde, bilinen en üstün ekonomik ve kültürel düzeyine Osmanlı 

Dönemi ’nde ulaşmıştır (Aksoy ve Kuş 2001).  

 
 
Daha sonra da Karabük’ün 1995 yılında  il olmasıyla beraber Safranbolu Karabük İli’ne 

bağlanmıştır.  
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YYöörrüükkkkööyyüü’’nnüünn  iillkk  kkuurruulluuşş  ttaarriihhii  iissee  kkeessiinn  oollaarraakk  bbiilliinnmmeemmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk;;  

AAnnaaddoolluu’’nnuunn  MMaallaazzggiirrtt  SSaavvaaşşıı  ssoonnrraassıı  yyooğğuunn  ggööççeebbee  aakkıınnıınnaa  uuğğrraaddıığğıı  vvee  1111..yyyy  iillee  1155..  

yyyy  aarraassıınnddaa  öözzeelllliikkllee  AAnnkkaarraa,,  KKaassttaammoonnuu  bbööllggeessiinnee  1100..000000  ççaaddıırrllııkk  KKaayyıı  BBooyyuu’’nnuunn  

yyeerrlleeşşmmiişş  oolldduuğğuu  ggöözz  öönnüünnee  aallıınnıırrssaa  kkööyyüünn  kkuurruuccuullaarrıınnıınn  1155..  yyyy  öönncceessiinnddee  kkoonnaarr  ggööççeerr  

yyöörrüükk  oobbaassıı  oollaarraakk  yyöörreeddee  bbuulluunndduukkllaarrıı  ttaahhmmiinn  eeddiillmmeekktteeddiirr  ((MMeerraakkii  22000011))..  

  
  
Köyde anlatılan efsaneye göre; köyün ilk kurucularından Horasan’dan gelen Hüseyin, 

Hacı ve Davut adlı üç kardeşin yönetimindeki büyük bir Yörük aşireti olduğu, bu 

aşiretin Kayı Boyu’nun Karakeçili aşiretine mensup oldukları ve ağabeyleri Hüseyin’in 

başkanlığındaki bu göçebe topluluğun bugünkü Yörükköyü’nün orta bölümünde yer 

alan, Hafız Pınarı olarak bilinen ve halk arasında nesilden nesile “Çökön” olarak 

adlandırılan bu alanda çadırlarını kurup ilk olarak burada konakladıkları, yörede 

zamanla çoğalan aşiretin kendilerinden önce bölgede yerleşmiş Cenevizli gruplarla 

savaştıkları ve aşiretin ilk yerleşim yerinde genişlemesi nedeniyle  de Hacı ve Davut 

isimli kardeşlerin obaları ile ayrılarak bugünkü Hacılarobası ve Davutobası köylerini 

kurdukları söylenmektedir (Kara 1999). 

  
  
1166..  yyyy’’ddaa  OOssmmaannllıı  İİmmppaarraattoorrlluuğğuu’’nnuunn  iiddaarrii  bbiirr  bbiirriimmii  oollaarraakk  tteeşşkkiill  eeddiilleenn    kkööyy,,  bbuu  

ddöönneemmddee  ççeevvrree  kkööyylleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  oolluuşşttuurruullaann  ““YYÖÖRRÜÜKKAANN--II  TTAARRAAKKLLII  BBOORRLLUU””  aaddllıı  

kkaazzaannıınn  mmeerrkkeezzii  oollmmuuşşttuurr..  BBaaşşllaannggııççttaa  mmeerrkkeezzii  KKüüttaahhyyaa’’ddaa  bbuulluunnaann    VViillaayyeett--ii  AAnnaaddoolluu  

BBeeyylleerrbbeeyylliiğğii’’nnee  bbaağğllıı  BBoolluu  SSaannccaağğıı’’nnaa,,  ddaahhaa  ssoonnrraa  ddaa  KKaassttaammoonnuu  SSaannccaağğıı’’nnaa  bbaağğllıı  

kkaazzaa  mmeerrkkeezzii  oollaarraakk  1199..  yyyy’’ıınn  ssoonn  ççeeyyrreeğğiinnee  kkaaddaarr  bbuu  iiddaarrii  yyaappııssıınnıı  ssüürrddüürrmmüüşşttüürr..  1199..  

yyyy’’ıınn  ssoonn  ççeeyyrreeğğiinnddeenn  ssoonnrraa  iissee  iiddaarrii  yyaappııssıı  iikkii  mmaahhaalllleellii  mmuuhhttaarrllıığğaa  ddöönnüüşşmmüüşşttüürr  

((AAnnoonniimm  11999977))..  11887700  yyııllıınnddaa  ddaa  YYöörrüükkkkaann--ıı  TTaarraakkllıı  kkaazzaassıı  YYöörrüükkkkööyyüü  oollaarraakk  

ddeeğğiişşmmiişşttiirr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  
  
YYöörrüükkkkööyyüü  YYöörrüükk  KKaazzaassıı  oolldduuğğuu  ddöönneemmddee  bbiirrççookk  kkööyyüünn  mmeerrkkeezzii  oollmmuuşşttuurr..  BBuunnllaarr;;  

MMeerrkkeezz  YYöörrüükkkkööyyüü,,  ÖÖğğlleebbeellii  ((BBuuggüünnkküü  KKaarraabbüükk  İİllii  YYöörreessii)),,  DDaavvuuttoobbaassıı,,  HHaaccııllaarroobbaassıı,,  

GGeerreenn,,  ÇÇaavvuuşşllaarr,,  MMeemmiikkllii,,  ÖÖmmeerr  SSooffii,,  SSaarrııyyaann  ((BBuuggüünnkküü  aaddıı  iillee  GGüünnddooğğaann)),,  

KKaarraaccaatteeppee,,  KKaarraaccaaaattaa,,  KKööpprrüübbaaşşıı,,  TTaannrrııvveerrmmiişşlleerr,,  EEkkiinncciilleerr,,  SSaarrııaahhmmeettlleerr’’ddiirr  ((HHeerrsseekk  

vvdd..  11999999))..  
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4.2.2 Şimdiki alan kullanımı  
 
 
Araştırma alanına ait şimdiki alan kullanım haritası Harita 4.17’de verilirken şimdiki 

alan kullanım türlerinin alan içindeki dağılımları ise Çizelge 4.18’de verilmiştir.  

 
 
Çizelge  4.18 Şimdiki alan kullanım türlerinin alandaki oransal dağılımı 
 
Alan kullanım türleri Yüzey (m2) Alana göre % oranı 
Sulu tarım (S) 411796,827 0,4 
Sulu tarım yetersiz (Sy) 528648,271 0,5 
Kuru tarım nadaslı (K) 19124739,602 21 
Bahçe kuru (B) 2047189,757 2 
Bahçe sulu (Bs) 2981367,786 3 
Mera (M) 17836990,180 20 
Çayır (Ç) 59615,815 0,6 
Orman (O) 6873761,065 0,8 
Fundalık (F) 31687033,320 36 
 

  

ÇÇaallıışşmmaa  aallaannıınnddaa  ÇÇiizzeellggee  44..1188’’ddee  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii  eenn  ffaazzllaa  %%  3366  iillee  ffuunnddaallııkk  aallaannllaarr  yyeerr  

aallıırrkkeenn  nnaaddaassaa  bbıırraakkııllmmıışş  kkuurruu  ttaarrıımm  aallaannllaarrıı  iissee  %%  2211  iillee  iikkiinnccii  ssıırraaddaa  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  

AAllaannddaa  %%  00,,44  iillee  ssuulluu  ttaarrıımm  aallaannllaarrıı  iissee  eenn  aazz  yyeerr  kkaappllaayyaann  kkuullllaannıımmllaarr  aarraassıınnddaaddıırr..  

  

  

44..22..33  NNüüffuuss  

  

KKaarraabbüükk’’ee  bbaağğllıı  bbuulluunnaann  55  iillççeeddeenn  bbiirrii  oollaann  SSaaffrraannbboolluu  İİllççeessii,,  4477..225577  nnüüffuussuu  iillee  eenn  ffaazzllaa  

nnüüffuussaa  ssaahhiippttiirr..    YYııllllııkk  nnüüffuuss  aarrttıışş  hhıızzıı  iissee  %%  99,,99’’dduurr  ((AAnnoonniimm  22000000bb))..  
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AAnnccaakk  SSaaffrraannbboolluu  kkööyylleerrii  ggeenneelllliikkllee  ttaarrıımmssaall  ttoopprraakkllaarrıınnıınn  kkııssııttllııllıığğıı  ddoollaayyııssııyyllaa  nnüüffuuss  

oorrttaallaammaallaarrıı  aazz,,  kküüççüükk  vvee  tteennhhaa  yyeerrlleeşşmmeelleerr  dduurruummuunnddaaddıırrllaarr..  BBuunnaa  kkaarrşşıınn  

SSaaffrraannbboolluu’’nnuunn    ggüünneeyyiinnddee  AArraaçç  ÇÇaayyıı  eekksseenniinnddee  ((ddooğğuu--bbaattıı  yyöönnüü))  yyoollaa  ppaarraalleell  uuzzaannaann  

kkööyylleerrddee  bbuunnuunn  aakkssii  bbiirr  dduurruumm  iizzlleenniillmmeekktteeddiirr..  KKaassttaammoonnuu--AArraaçç--SSaaffrraannbboolluu  yyoolluu  

ççeevvrreessiinnddee  yyeerr  aallaann  kkıırrssaall  yyeerrlleeşşiimm  mmeerrkkeezzlleerriinniinn  ssoonn  2255  yyııllllııkk  ssüürreeddee  nnüüffuussllaarrıınnıınn  

oolluummlluu--oolluummssuuzz  ççeeşşiittllii  ffaarrkkllııllııkkllaarraa  uuğğrraaddııkkllaarrıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  GGeenneelllliikkllee  ççeevvrreeddeekkii  

ttaahhııll  ttaarrıımmıı  iillee  uuğğrraaşşaann  kkööyylleerriinn  ffaazzllaa  ggööçç  vveerreerreekk  nnüüffuuss  kkaayybbıınnaa  uuğğrraammaallaarrıınnaa  kkaarrşşıınn,,  

KKoonnaarrıı,,  YYaazzııkkööyy,,  BBoossttaannbbüükküü,,  KKaarrııtt  kkööyylleerriinnddee  bbaahhççeecciilliikk,,  bbaağğccııllııkk,,  mmeeyyvvee  vvee  

sseebbzzeecciilliiğğiinn  ssuullaammaa  nneeddeennii  iillee  iilleerrii  ggiittmmeessii,,  ççeevvrree  ppaazzaarrllaarrddaa  iisstteemmee    ppaarraalleell  oollaarraakk  

ffiiyyaattllaarrıınn  aarrttmmaassıı,,  bbuu  kkööyylleerriinn    ggööçç  oorraannıınnıı  aazzaallttmmıışşttıırr..    TTaarrıımmssaall  ffaaaalliiyyeettlleerriinn  eekkoonnoommiikk  

ggööçç  nneeddeennlleerriinnii  öönnlleeddiiğğii  bbuu  kkıırrssaall  yyeerrlleeşşiimmlleerr  ddıışşıınnddaa  ççeevvrree  kkööyylleerrddee  nnüüffuussuunnuu  hhıızzllıı  bbiirr  

şşeekkiillddee  kkaayybbeeddeennlleerr  ddee  vvaarrddıırr..  ÖÖrrnneeğğiinn  SSaarrııaahhmmeettllii,,  AAkköörreenn  ((AAkkvveerreenn)),,  YYöörrüükkkkööyy’’üünn  

nnüüffuussllaarrıı  %%  5588  aazzaallmmıışşttıırr  ((EEmmiirrooğğlluu  11998811))..    

  

  

YYöörrüükkkkööyy’’ddee    kkööyy  ssaakkiinnlleerriinniinn  bbüüyyüükk  ççooğğuunnlluuğğuu  bbaaşşttaa  İİssttaannbbuull  oollmmaakk  üüzzeerree  bbüüyyüükk  

kkeennttlleerree  ggööçç  eettmmiişş  oolluupp,,  aannccaakk  yyaazz  aayyllaarrıınnddaa  kkııssaa  bbiirr  ssüürree  iiççiinn  yyöörreeyyee  ttaattiillee  

ggeellmmeekktteeddiirrlleerr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  22000000))..  HHaalleenn  ddee  YYöörrüükkkkööyy’’ddee  nnüüffuuss  ggiiddeerreekk  aazzaallmmaakkttaa  vvee  

ggeennçç  iişşggüüccüü  kkeennttee  kkaayymmaakkttaaddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  kkööyyddee  yyaaşşaayyaannllaarrıınn  ççooğğuunnlluuğğuunnuu  yyaaşşllııllaarr  

oolluuşşttuurrmmaakkttaaddıırr..  AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıı  iiççeerriissiinnee  ggiirreenn  yyeerrlleeşşiimm  bbiirriimmlleerriinnee  aaiitt  nnüüffuuss  bbiillggiilleerrii  

ÇÇiizzeellggee  44..1199’’ddaa  vveerriillmmiişşttiirr..    

  

  

ÇÇiizzeellggee  44..1199  AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıı  iiççeerriissiinnee  ggiirreenn  yyeerrlleeşşiimm  bbiirriimmlleerriinniinn  nnüüffuuss  bbiillggiilleerrii    
((AAnnoonniimm  11994400,,  11996600,,  11998800  vvee  22000000bb’’ddeenn  yyaarraarrllaannııllaarraakk  hhaazzıırrllaannmmıışşttıırr))  

  
YYııllllaarr  YYeerrlleeşşiimm  

AAddıı  11889977  11993355  11994400  11995500  11996600  11997700  11998800  11998855  11999900  
  

22000000  

YYöörrüükkkkööyy  666688  444400  441122  884477  227788  338899  119977  226677  222244  116622  

KKoonnaarrıı  888822  887744  887766  993344  999922  11000022  11004411  998844  883311  666666  

AAkköörreenn  445500  335566  330088  224455  220044  115599  116655  111122  225511  115566  
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44..22..44  EEkkoonnoommiikk  yyaappıı  

  

GGüünnüümmüüzzddee  kkööyyddee  yyaaşşaayyaann  bbiirrççookk  aaiilleenniinn  ggeelliirr  kkaayynnaağğıı  ttaarrıımm  vvee  hhaayyvvaannccııllııkkttıırr..  KKööyyddee  

ddaaiimmii  oottuurraann  kkiişşiilleerr  zziirraaaatt  iillee  uuğğrraaşşmmaakkttaaddıırr..  AAyyrrııccaa  nnüüffuussuunn  bbiirr  bbööllüümmüü,,  KKaassttaammoonnuu  vvee  

SSaaffrraannbboolluu’’ddaakkii    ççeeşşiittllii  iişşlleerrddee  ççaallıışşmmaakkttaaddıırrllaarr..  BBuunnuunn  yyaannıı  ssıırraa  bbaazzıı  aaiilleelleerr  ttuurriizzmmee  

yyöönneelliikk  aaççttııkkllaarrıı  bbiirrkkaaçç  kküüççüükk  ddüükkkkaannddaa  ççaallıışşmmaakkttaaddıırrllaarr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

 
 

Yörükköyü’nün ekonomisini oluşturan üretim sistemi Şekil 4.17’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.17 Yörükköyü üretim sistemi 

 
 

4.2.4.1 Tarımsal üretim  

 
Çalışma alanının önemli bir geçim kaynağı bitkisel üretimdir. Daha çok da bitkisel 

üretime yönelik olarak da  meyvecilik ve seralarda sebzecilik yapılmaktadır.   Köyde 

yaşayan tüm fertlerin evlerinin bahçeleri de bahçe tarımı şeklinde kullanılmaktadır.  

 
 

Yörükköyü’nde yerel halka yönelik yapılan anketlerin sonuçlarına göre; aktif iş gücü 

eksikliği nedeniyle işlenemeyen araziler giderek artmaktadır. Yörükköyü’nde toprağı 

olmayan 1 aile bulunmaktadır. Köyde 10 da veya üzeri tarla arazisi olan hane sayısı tüm 

tarım arazisinin % 66’sını kapsamaktadır.  

 

Tarımsal 
üretim  

• Meyvecilik 
• Sebzecilik 
• Seracılık 
• Baharat 

Bitkisi 

Hayvansal üretim   
• Küçükbaş Hay. 
• Büyükbaş Hay. 
 
 

El Sanatları 
• Tığ İşleri 

 

Yörükköyü 
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Çizelge 4.20’de 1981 yılında araştırma alanı çerçevesinde yapılan tarım arazilerindeki 

parsel sayısı ve  parsel büyüklüğü verilmiştir. Miras yoluyla arazinin büyük bir bölümü  

parçalanmıştır.  

 
 
Çizelge 4.20 1981 yılına ait parsel sayısı ve ortalama  parsel büyüklüğü (Özdemir  

1998) 
 
Yerleşim adı Tarım arz. büy. (da) Parsel sayısı Parsel büy. (da) 

Yörükköy 2571 1325 1,9 

Konarı  3972 1920 2,1 

Akören 3781 1395 2,7 

 

 

Arazi çeşit ve miktarı ise Çizelge 4.21’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.21 Araştırma alanına ait arazi çeşit ve miktarı (Anonim 2005d). 
 
Köy adı Arazi Çeşidi Arazi Miktarı 

(Dönüm) 
Sulanabilir tarım alanı 492  
Kuru tarım alanı 250 
Nadas alanı 1831 
Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi 1000 

Plastik yüksek tünel 0,24     39 adet Seracılık yapılan arazi  
Alçak tünel 0,10     279 adet 

Y
ör

ü
kk

öy
ü

 

Toplam 3573 
Sulanabilir tarım alanı 5000 
Kuru tarım alanı 2000 
Nadas alanı 2000 
Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi 1370 

Plastik yüksek tünel 0,24     39 adet Seracılık yapılan arazi  
Alçak tünel 0,10     279 adet 

K
on

ar
ı 

Toplam  10370 
 

Yetiştirilen ürünler ise Çizelge 4.22’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.22 Araştırma alanında yetiştirilen başlıca ürünler (Anonim 2005d) 

Köy adı Ürünler  Arazi Mik. 
(Dönüm) 

Tarla bitkileri 250 
Yem Bitkileri 0 
Meyve (Elma, şeftali, üzüm, erik, armut, dut vb.) 10 

Yazlık sebzeler (Hıyar, domates, biber, patlıcan, 
fasülye) 

Sebze 

Kışlık sebzeler (ıspanak, marul, pırasa, maydanoz, 
havuç vb.) 

50 

Y
ör

ü
k

kö
yü

 

Baharat bitkisi (Safran)  500 m2 

Tarla bitkileri 1800 
Yem Bitkileri 200 

Meyve 2000 

K
on

ar
ı 

Sebze 3000 
 
 
 
1990 yılına ait tarımsal nüfus yoğunluğu ise Çizelge 4.23’de verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.23 1990 yılı araştırma alanına ait tarımsal nüfus  (Özdemir 1998). 
 
Yerleşim adı Toplam nüfus Tarımsal nüfus Parsel büy. (da) 

Yörükköy 224 212 2400 

Konarı  831 785 1600 

Akören 251 240 2300 

 

 

• Meyvecilik 

 
Tarımsal faaliyetlerin içerisinde yer alan meyvecilik, iklim ve toprak özelliklerinin ve 

sulama imkanlarının olması nedeniyle çalışma alanında  oldukça gelişmiştir.  

 
 
Meyvecilik faaliyetlerine ayrılan tarım alanlarının önemli bir kısmında erik ve elma 

yetiştirilmektedir. Bunların dışında kızılcık (yöresel ismi kiren), armut, üzüm, ayva, 

ceviz, kiraz, dut, vişne, şeftali yetiştiriciliği de yapılmaktadır.  
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Çalışma alanında en fazla üretimi yapılan erik türleri; üzüm eriği, can eriği, al erik ve 

üryanidir. Bölgede erik yaş meyve olarak üretildiği gibi, aynı zamanda pestil şeklinde 

de değerlendirilebilmektedir (Özdemir 1998).  

 
 
Safranbolu’nun diğer köylerine oranla Konarı ve Yörükköy köylerinin özellikle 500-

750 m’lik yükselti olan kısımlarında elma, armut (en fazla yetiştirilen türler desti 

armudu, kum armudu ve kış armudu) ve kızılcıktan yoğun miktarda verim alınmaktadır. 

Bağlardan elde edilen üzümlerde daha çok yaş meyve olarak tüketilirken bir kısmı da 

pekmez ve sirke olarak tüketilmektedir (Özdemir 1998).  

 
 
Meyvecilik içerisinde Safranbolu için bağcılık da  önemli bir potansiyeldir. Ancak 

şimdilerde çok kısıtlı imkanlarla araştırma alanı içerisinde yer yer yetiştirildiği 

görülmektedir. Oysa ki Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu   “Türkiye’de 

Sıcaklık-Yağış Analizlerine göre En Uygun Bağ Alanları”  isimli çalışmanın sonucuna 

göre; herhangi bir ekolojide ekonomik anlamda bağcılık yapılabilmesi için gerekli olan 

en sıcak ay ortalamasının 18 0C’nin ve yıllık ortalama sıcaklığın 9  oC’nin üzerinde 

olması ve yine yıllık ortalama sıcaklığın 11-16 oC arasında olması gibi koşulları 

sağladığından dolayı önemli bir bağ potansiyeline sahip olan alan olarak gösterilmiştir.  

 
 
Araştırma alanı içerisinde yapılan bağcılık  faaliyetleri içerisinde en çok yetiştirilen 

üzüm çeşidi, Çavuş üzümüdür. İnce kabuğu ve lezzeti sebebiyle beğenilen ve ticari 

değeri yüksek olan bu tür, daha çok yaş meyve olarak tüketilmektedir. Bağlardan elde 

edilen üzümün ancak bir kısmı sirke ve pekmez üretiminde kullanılmaktadır (Özdemir 

1998). 

 
 
• Sebzecilik 
 
 
Çalışma alanı Araç çayı vadisine yakın olduğu için sebzecilik yoğun miktarda 

yapılmaktadır. Nitekim, yumrusu yenilen sebzelerden soğan ve sarımsak, yaprağı 

yenilen sebzelerden marul (göbekli ve kıvırcık marul), ıspanak, lahana (beyaz, kırmızı, 

kara lahana) ve pırasa, meyvesı yenilen sebzelerden hıyar, domates ve kabak, kökü 
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yenilen sebzelerden havuç ve turp ile baklagiller içerisinden de fasülye gibi sebze türleri 

yetiştirilmektedir. Baklagiller içerisine dahil edilebilen bezelye, bakla ve mercimeğin 

ekiliş alanları ve üretimi ise önem taşımamaktadır. En fazla ekiliş oranına sahip sebze 

ise meyvesi yenilen sebze grubundan hıyar ve domatestir (Özdemir 1998).  

 
 
Sulama ise, Dipsiz Göl adı verilen göletten çekilen pompa ile yapılmaktadır. 

 

 
• Seracılık 

 
Çalışma alanı içerisinde seracılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Seralar plastik malzeme 

ile örtülmüştür ve daha çok deneme niteliği taşımaktadır (Şekil 4.18). Alçak tünel 

şeklinde yer alan seralarda domates, hıyar ve biber yetiştirilmektedir. 

 

 

 

 
Şekil 4.18 Seracılık faaliyeti yapılan alçak tüneller 
 
 
 
 Yetiştirilen bu ürünlerin çoğu öz (aile) tüketim olmakla beraber ihtiyaç fazlası olan 

ürünler köy meydanında hafta sonları kurulan pazarda  ve yol kenarında kurulan 

standlarda hem ziyaretçilere hem de yerel halka satışı gerçekleştirilmektedir.  
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• Baharat bitkisi  
 
 
Baharat bitkisi olarak kullanılan Safran (Crocus sativus), bugün  Davutobası, Yörükköy, 

Aşağıgüney  olmak üzere üç köyde, toplam 3310 m2 lik alanda yetiştirilmektedir. 

Yörükköyünde ise 500 m2 lik bir alanda yetiştirilmektedir (http://www.karabuk-

tarim.gov.tr/yoresel/sdegeri.php, 2005). 

 
 
Safranbolu’ya adını veren Safran, çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri baharat ve 

gıda boyası olarak kullanılan soğanlı bir bitkidir (Özdemir 1998). Çiçeklenme, Ekim 

ayının üçüncü veya dördüncü haftasından başlayarak 15 Kasım'a kadar sürmektedir. Her 

bir bitkiden ortalama 7-8 adet çiçek alınmaktadır (Şekil 4.19). Bitki boyu 20-25 cm 

kadardır. Safranın iklim isteği asmaya benzerlik gösterir ve rüzgara karşı korunmuş 

güney yamaçlarda iyi yetişir. Yaz kuraklıklarına ve soğanları dona dayanıklıdır. 

Vejetasyon devresindeki serin ve nemli havalar bitkinin gelişmesini olumsuz yönde 

etkiler. Özellikle çiçeklenme devresinde kuru ve güneşli havaları sever. Bu devredeki 

yağışlar ürünün kalitesini önemli ölçüde düşürür. Çiçekler dona çok hassastır. Safran 

kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever. Biraz kireçli, tınlı ve killi 

topraklarda da iyi yetişir. Taban suyu yüksek olan toprakları sevmez. Aşırı yağışlarda 

toprakta biriken suyun soğanlar çürütmemesi için hafif meyilli tarlalar tercih edilebilir  

(http://www.karabuk-tarim.gov.tr/yoresel/sdegeri.php, 2005). 

 

 

        
 
Şekil 4.19  Safran bitkisi (Crocus sativus) 

 
 
 
Sabah güneş doğmadan toplanıp kurutulan ve baharat olarak kullanılan bu organlar 

bileşimindeki koyu sarı renkli boyama maddesinden ötürü içine katıldığı yiyeceği sarıya 



 183 
 

boyar. Çiçekler açıldıktan sonra tepecikler tek tek elle toplanıp kömür ateşinin üzerinde 

bal mumu ile karıştırılarak kurutulur. Yaklaşık 10 gr Safran elde etmek için 1430 

tepecik gereklidir. Bu nedenle ekonomik değeri yüksek değerli ve zahmetli bir bitkidir 

(Özdemir 1998).  

 
 
Çalışma alanında bulunan tarım alet ve makineleri de Çizelge 4.24’de verilmiştir.  

Çizelge 4.24 Tarım alet makine varlığı (Anonim 2005d) 

Köy adı Tarımsal alet-makina çeşidi Sayı  
Traktör 3 
Traktör pulluğu 3 
Harman makinesi (Batöz) 3 

Y
ör

ü
kk

öy
 

Çapa makinesi 
 

7 

Traktör 9 
Traktör pulluğu 9 
Harman makinesi (Batöz) 5 
Çapa makinesi 55 
Zirai mücadele alet makine 50 

K
on

ar
ı 

Biçer sayısı 4 

 

4.2.4.2 Hayvansal üretim  

 
Araştırma alanındaki hayvansal ürünlerin yıllık üretiminin ne kadar olduğunu tespit 

etmek oldukça zordur. Çünkü hayvansal ürünler kooperatifler yoluyla değil de, üretici 

aileler tarafından pazara sunulmasından dolayı, yıllık hayvansal üretimleri hakkında 

kesin bilgilere ulaşmak güç olmuştur. Bu nedenle Safranbolu Tarım İlçe 

Müdürlüğü’nün yapmış olduğu istatistiklerden ve yerel halka yönelik yapılan 

anketlerden yararlanılmıştır.    

 

Yörükköyü’nde yerel halka yönelik olarak yapılan anket sonuçlarına göre; köyde 

bulunan kalifiye iş gücü oranı oldukça düşük olduğundan dolayı hayvancılıkla geçinen 

aile sayısı oldukça azalmıştır. Çoğu yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

hayvanları kullanırken çok az bir kısmı ihtiyaç fazlası ürünlerini pazarlarda peynir, süt, 

yoğurt ve tereyağı olmak üzere satışa sunmaktadır.  
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Bölgeden elde edilen hayvansal ürünlerin büyük bir kısmı, büyükbaş hayvancılıktan 

elde edilmektedir. Bunun yanı sıra tavukçuluk ve arıcılık da gelişmeye başlamaktadır. 

Bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin görüntü Şekil 4.20’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.20 Araştırma alanı arıcılık faaliyetleri 

 

Çalışma alanına ilişkin hayvan varlığı Çizelge 4.25’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.25 Hayvan varlığı (Anonim 2005d) 

Köy adı Hayvan cinsi Sayı 

Kültür 0 

Melez 50 

İnek  

Yerli 26 

Yörükköyü 

Arı 35 kovan 

Kültür 9 

Melez 10 

İnek  

Yerli 3 

Koyun  20 

Tavuk  97 

Hindi  50 

Konarı 

Ördek  5 
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4.2.4.3 El sanatları  

Araştırma alanında turizm faaliyetlerine özgü olarak tığ işlerine yönelik çeşitli örtüler, 

torbalar, giysiler, Safranbolu ilçesine ait geleneksel mimariyi yansıtan ev maketleri vb. 

gibi el sanatlarına özgü ürünlerin satışı yapılmaktadır (Şekil 4.21).   

 

 

Şekil 4.21 Geleneksel el sanatlarına özgü ürünlerin yer aldığı satış ünitesi 

 

4.2.4.4 Tarım dışı gelirler 

  
KKööyyüünn  iillkk  kkuurruulldduuğğuu  yyııllllaarrddaa  1166..  yyüüzzyyııllıınn  iikkiinnccii  yyaarrııssıınnddaa  ggööççeebbee  oollaarraakk  yyaaşşaayyaann  kkööyy  

hhaallkkıı  eerrkkeekklleerriinniinn  ççooğğuunnlluukkllaa  ““eekkmmeekkççiilliikk””  vvee  ““nnaallbbaannttççııllııkk””  ggöörreevviinnddee  bbuulluunndduuğğuu  

ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk  1188..  yyüüzzyyııllddaann  iittiibbaarreenn  eekkoonnoommiikk  dduurruumm  vvee  eeğğiittiimm  iimmkkaannllaarrıınnıınn  

yyeetteerrssiizzlliiğğiinnddeenn  ddoollaayyıı  ffıırrıınnccııllııkk  yyaappmmaakk  üüzzeerree  İİssttaannbbuull’’aa  ggeelliipp  yyeerrlleeşşmmiişşlleerrddiirr..    

  
  
GGöörrüüllddüüğğüü  üüzzeerree  bbuuggüünn  YYöörrüükkkkööyy’’ddee  eekkoonnoommiikk  dduurruumm  vvee  eeğğiittiimm  iimmkkaannllaarrıınnıınn  

yyeetteerrssiizzlliiğğii  ggiibbii  nneeddeennlleerriinn  yyaannıı  ssıırraa,,  kkööyyddeenn  kkeennttee  ggööçç  oollgguussuu  vvee  bbuunnuunnllaa  bbiirrlliikkttee  ggeennçç  

iişş  ggüüccüünnüünn  oolldduukkççaa  aazzaallmmaassıı    nneeddeenniiyyllee  ddee  bbuu  mmeesslleekklleerr  ggeeççeerrlliilliiğğiinnii  yyiittiirrmmiişşttiirr..  
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4.2.4.4.1 Yerel ürünlerin satışı 

Yerel halkın tarım ve hayvancılığa yönelik olarak arazilerinden elde ettikleri ürünlerin 

bir kısmı (ihtiyaç fazlası olanlar)  çeşitli şekillerde ambalajlanıp paketlenerek gelen 

ziyaretçilere sunulmaktadır (Şekil 4.22). Bunlar arasında; tarhana, çeşitli meyve kuruları 

(erik, elma, kızılcık vb.), üzüm pestili, meyve reçelleri, nane kurusu, salça, pekmez 

sayılabilir.  

 

 

Şekil 4.22 Yerel ürünlerin satışı  

 

Böylelikle  yerel halka ihtiyaç fazlası ürünlerden ekonomik anlamda bir girdi 

sağlanmaktadır. 

 

4.2.4.4.2 Yöresel mutfak 

Geleneksel tarım ürünleri ve yemek çeşitlerinin turizmde kullanılması, doğal ürünlerin 

yeniden önem kazandığı günümüzde büyük bir yer teşkil etmektedir.  

 

Bu doğrultuda yöreye özgü yemeklerin listesi Çizelge 4.26’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.26 Araştırma alanına ait yöresel yemek listesi 

Çorbalar Ana Yemekler Hamur ve Hamurdan Yap. Yiy.  

• Miyane Çorbası 

• Sütlü çorba 

• Mısır Çorbası 

• Sütlü Keksek 

• Sulu Yayım 

Diğer Yiyecek ve İçecekler 

Bandırma, Üzüm Aşı, 
Gavut, Karga Beyni, 
Kötek, Dut Kurusu 
Dövmesi, Pelte, Siirt, Kes, 
Ezme, Kızılcık, Ayva 
Suyu, Vişne Suyu  

• As 

• Tatar Kavurması 
• Domates Kavurması 
• Gök Bakla 
• Çiyürdük 
• Cevizli Salata 
• Çüş Çüş 
• Soğan Yahnisi 
• Papara 
• Borana 
• Çılbır 

• Yufka Ekmeği 

• Gözleme 

• Pişi 

• Malak 

• Yağlı Çörek 

• Pıt Pıt 

• Lokum 

• Cevizli Yayım 

• Mısır Helvası 

• Koz Böreği 

• Baklava 

• Deli Oğlan Sarığı 

 

Ancak gastronomik yapısı bu kadar çeşitli olmasına rağmen; günümüzde alana gelen 

ziyaretçilere yöreye özgü yemek çeşitlerinden sadece gözleme çeşitleri ve baklava 

sunulmaktadır.   

 
 

4.2.4.4.3 Turizm  

Zengin kültürel mirasa sahip Safranbolu İlçesi’nde günübirlik ziyaretler şeklinde 

başlayan turizm hareketleri giderek hafta sonu gezileri haline gelmiş ve daha sonra da 

şehir içi gezileri, çevre turları ve doğa aktivitelerini içerecek şekilde bir kaç günlük 

konaklamalara dönüşmüştür. Son dönemlerde ise kongre turizmine yönelik girişimler 

yaşanmaktadır. Safranbolu'da turizm kültür turizmi olarak ortaya çıktığı için ilçeyi 

gezen turistlerin oluşturduğu profil Türkiye’nin geleneksel turist profilinden farklıdır. 

 

İlçeye yabancı turistlerin önemli bir bölümü Japonya, Yeni Zellanda, Avusturya ve 

Amerika gibi ülkelerden gelmektedir. Turistlerin en fazla ilgilendikleri konular 

Safranbolu geleneksel mimari örnekleridir. Bunun dışında çevrede bulunan kaya 
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mezarları, su kemeri, höyük gibi kalıntılar, çok eski tarihi olan köyler (Yazıköy, 

Akören, Hacılarobası, Üçbölük, Yörükköy) ilgi çekmektedir. Kanyonlar, mağaralar, 

orman ve yaylalar ise diğer ilgi çeken doğal güzelliklerdir. Yöresel folklor, el sanatları, 

yemekler, hamam geleneği ve eğlence, turizmi güzelleştiren diğer unsurlar arasında 

yerini almıştır.  

 

Yörükköyü ise, ilçesi olan Safranbolu kadar değişikliğe uğramamış olup, doğal köy 

yaşantısı dahil olmak üzere her yönden bakir ve özgür kalmıştır. Köyde halen mevcut 

olan geleneksel Türk konutlarının oluşturduğu mimari doku ile ilgi çekmektedir 

(Meraki 2001). Köy artık turistler ve organize tur şirketleri tarafından özellikle hafta 

sonları uğrak yeri olarak ziyaret edilmektedir. Araştırma alanına ait mevcut turizm 

potansiyeli paftası da Harita 4.18’de verilmiştir.  

 

Turizm çalışmalarına yönelik olarak köyde; iki adet gözlemeci, “kiler” isimli küçük bir 

dükkan (geleneksel yöntemlerle üretilen salça, turşu, reçellerin satılmakta ve el işi 

ürünler  yer almaktadır), yöreye özgü çeyizlik el işlerinin, kumaşların ve giysilerin 

satıldığı dükkan  ve iki adet de müze ev hizmete açılmıştır. 

 

Ayrıca köyde oturan bir sanatkar tarafından da “tonoz” isimli küçük bir sanat atölyesi 

kurulmuştur. Burada köyün geleneksel evlerinin resimleri sergilenmeye ve satılmaya 

başlamıştır.  

 

Ancak turizme yönelik olarak yapılan tüm bu aktiviteler Yörükköyü’nün merkezinde 

yer alan geleneksel kültürel mirasına yöneliktir. Çevresinde yer alan doğal peyzaj 

değerleri bilinmemektedir. Oysa ki alanın turizme yönelik doğal ve  kültürel peyzaj 

değerleri çeşitlilik arz etmektedir. 
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Bu değerler başlıklar şeklinde Çizelge 4.27’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.27 Araştırma alanının  turizme yönelik doğal ve kültürel peyzaj değerleri 
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Araştırma alanının doğal peyzaj değerleri içerisinde yer alan Düzce ve Sırçalı 

Kanyon’larına ilişkin görüntüler  Şekil 4.23’de yer almaktadır. 

 

 

 
 
Şekil 4.23 Sırçalı ve Düzce Kanyon’larına ilişkin görüntüler 
 
 
 
4.2.4.4.4 Turizme yönelik konaklama  
 

Şu anda köy sadece gidilip uğranılan bir mola yeri niteliğinde kullanıldığı ve ilçe 

merkezine çok yakın olduğu için konaklama imkanı yok denecek kadar azdır. Sadece 1 

adet konak restore edilerek pansiyon haline dönüştürülmüştür 
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4.2.5 Geleneksel yerleşim dokusu 

Geleneksel yerleşim dokusu başlığı altında sivil mimari yapı ve anıtsal yapılar ele 

alınmıştır.  

 

4.2.5.1 Sivil mimari yapı  

Yörükköy hafif meyilli bir düzlüğe kurulmuş yaklaşık 144 adet konut biriminden oluşan 

bir yerleşme olup bunlardan 119 tanesi geleneksel sivil mimarlık örneği niteliğindedir. 

Halen köyde mevcut olan geleneksel evlerden 86 adedi 1997 yılında Kültür 

Bakanlığı’ınca tescile değer görülerek korunması gerekli kültür varlığı olarak 

belirlenmiştir (Hersek ve Meraki 2006). 

 

Yörükköyü’ndeki mevcut yerleşim düzeni köyün tümünün birden algılanmasına imkân 

tanımamakta; yalnızca içinde bulunulan sokak çevreyi oluşturmaktadır. Bu ana aks 

köyün camisi, kahvesi ve çeşmesinin birlikte çevreledikleri bir meydancıkla 

sonlanmaktadır. Meydandan sonra daralan yola iki sokak daha bağlanmaktadır (Hersek 

vd. 1999). 

 

Yörükköyü konutları; Anadolu’nun batısı ile kuzey kesimlerinde ve Balkan 

yarımadasının bazı bölgelerinde görülen alt katı kagir, üst katı ahşap çatkılı olarak 

oluşturulmuş “geleneksel konut” olarak bilinen yapılarla aynı grup içinde yer almaktadır 

(Hersek ve Meraki 2006) 

 

Tipik bir Osmanlı dönemi yerleşmesi olan Yörükköyü’ndeki konutlar monotonluktan 

uzak bir biçimde birbirlerinden farklı olan parsellerde araziye konumlanmıştır. Bu 

yerleşimin biçimlenmesinde arazi yapısının etken olmakla birlikte yapıların sokağa, 

manzaraya ve güneşe yönlendirilmelerinin de rol oynadığı düşünülebilir. Yapı ve yol 
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ilişkileri ile de çeşitlilik gösteren bu yerleşim dokusu hareketli ve canlı bir yerleşim 

ortamı oluşturmaktadır (Şekil 4.24). 

 

 

Şekil 4.24 Yörükköyü konutları yerleşim düzeni 

 

Yörükköyü’ndeki evler oldukça az eğimli bir alanda ve düzgün parsellere 

yerleştirilmiştir. Her yapıda farklı biçimlerde düzenlenmiş olan çıkmalar veya cumbaları 

destekleyen eliböğründeler (payandalar) de cepheleri çeşitlendiren ve zenginleştiren 

unsurlar olmuşlardır . 

 

Eski kent dokularının ana unsuru olarak sokakları iki yandan sınırlayan geleneksel 

konutlar ve avlu duvarları, birbirlerinden oldukça farklı ve tekdüzelikten uzak bir 

biçimlenme oluşturmaktadır. Böylece oluşan değişik perspektif görüntüler mimari 

nitelik açısından sokaklara zengin bir karakter kazandırmaktadır.  

 

Yörükköyü’nde yer alan ve zemin katları kagir üst katları ahşap çatkılı olarak inşa 

edilmiş olan geleneksel evlerin arazi üzerindeki organik dağılımları klasik anlamda 

Osmanlı yerleşim düzenine uygun bir yapı sunmaktadır (Eski konutlar araştırmacılar 
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tarafından genel olarak “Türk evi”, “Osmanlı evi” veya “geleneksel konut” gibi çeşitli 

adlarla anılmaktadır. Gerçekte Anadolu’nun geniş bir alanında yaygın olan ve malzeme 

ya da iklim koşullarına göre ufak farklılıklar gösteren bu konutlar özellikle Balkan 

Yarımadası’nda sık rastlanılan bir ev tipini oluşturmaktadır) (Hersek ve Meraki 2006). 

 

Geleneksel evlerin arazi üzerindeki organik dağılımları klasik anlamda Osmanlı 

yerleşim düzenine uygun bir yapı sunmaktadır. Geleneksel konutların cepheleri 

çoğunlukla geniş saçaklı ve alaturka kiremitli çatılarla örtülüdür. Bazı büyük konakların 

çatısında yer alan cihannümalar ise görüntüye ayrı bir estetik güzellik katmaktadır. 

Ayrıca beyaz ve krem renkteki sıvalı duvarlar ile yapıları oluşturan koyu kahve renkli 

ahşap çatkı sistemi arasında oluşan kontrast yüzeyler yapı cephelerini daha da ilginç bir 

hale getirmektedir (Hersek vd. 1999). 

 

Geleneksel yöre konutlarına özgü bir başka karakteristik ise komşu yapıya gösterilen 

saygıdır. Bu tür yerleşim dokularında bir yapı diğer bir yapının manzarasını, ışığını ve 

havasını engellemeyecek biçimde inşa edilmiştir.  

 

Bugün Yörükköyü’nde bulunan konutlar da boyutları ve özelleşmiş mekânları ile kırsal 

olmaktan daha çok kentsel bir imaj vermektedir. Yörükköyü’nün geçmiş dönemlerde 

sahip olduğu yüksek ekonomik gücün göstergesi olan bu olgu büyük ölçekli konakların 

bezeme ve işçiliğinde de fark edilmektedir.  

 

Üstelik zaman içinde dokunulmadan ve onarım görmeden kalmışlardır. Bu konutların 

yalnızca doğal etkenlerle bozulmuş olduğu da söylenebilir. Zaten Yörükköyü 

benzerlerinden farklı kılan da bu dokunulmamışlık özelliğidir.  
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4.2.5.1.1 İşlev ve kat ilişkisi 

Geleneksel yöre konutlarında zemin katlar ve üst katlar arasında işlevsel açıdan bir 

farklılaşma vardır. Tek katlı konutlar dışında hemen hemen tüm örneklerde zemin katlar 

taşlık, mutfak, depo ve ahır gibi mekânları içermektedir.  

  

Geleneksel konutların bir çoğu doğal arazi yapısına uygun olarak gelişmiş yolların 

sınırladığı kendiliğinden oluşmuş parseller üzerine inşa edilmiştir. Bu durumun doğal 

bir sonucu olarak; zemin katlarda farklı büyüklük ve biçimdeki mekânların yer aldığı 

görülmektedir. Ayrıca daha çok servis hacimlerini barındıran zemin kat planları, 

yapıdan yapıya ve yöreden yöreye farklılık göstermektedir. 

 

Geleneksel konutların pek çoğunda değişmeyen plânlama özelliklerinin görüldüğü 

mekânlar üst katlarda yer almaktadır. Bu bölümler aslında ev içi günlük yaşamın 

cereyan ettiği odalar, sofalar ve hayat bölümlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak 

geleneksel Yörükköyü konutlarının üst katları, ortak bir kültüre sahip olan insanların 

geçmişteki yaşam biçimlerinden kaynaklanan gereksinimlere göre biçimlenmiştir. 

Yörükköyü konutları da sayılan özelliklere uygun olarak farklı yaşamsal eylemlere 

hizmet etmek üzere özelleşmiş değişik mekânlardan oluşan gelişkin yapılar olarak 

tasarlanmıştır. Bunlar açık, yarı açık ve kapalı mekânlar halinde günün değişik 

saatlerinde ve değişik mevsimlerde konut içindeki yaşama katıldıkları anlaşılmaktadır 

(Hersek ve Meraki 2006). 

 

Köydeki tek katlı evlerin dışındaki bütün yapılarda giriş kapısından bir taşlık bölümüne 

ulaşılmaktadır. Yaşama mekanı olarak düzenlenmiş üst katlara ulaşımı sağlayan 

merdivenler ise taşlıktan başlamaktadır. Üst katlarda odaların ortak olarak açıldıkları 

sofalar bulunmaktadır. Birçok örnekte mutfak işlevli aşevleri (ekmekevleri) ve ıslak 

mekanlar da bu katlarda yer almaktadır (Hersek vd. 1999). 
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4.2.5.1.2 Yaşama mekanları ve özellikleri 

Köyün sivil mimari yapıları, farklı yaşamsal eylemlere hizmet etmek üzere özelleşmiş 

açık, yarı açık ve kapalı kapalı mekanlardan oluşan gelişkin yapılar olarak 

tasarlanmışlardır. Bu yapılara ilişkin özellikler şöyledir:  

 

• Avlu-Bahçe 

Tüm Yörükköyü konutlarında bahçe veya avlu mekanı bulunmaktadır. Her evin mutlaka 

bir bahçeye sahip bulunması durumu; sokaklara cephe veren avlu duvarlarını önemli bir 

çevre öğesi haline getirmiştir. 

 

Avlular yapı içindeki özel yaşantının bir parçasıdır. Sokaktan insan boyunu aşan bir 

duvarla ayrılan bu hacimler genellikle ahşap bir kapı ile dışarı açılmaktadır. Avlularda 

kuyu, pekmezlik, üzüm ezme teknesi, tandır veya samanlık gibi mekanlar da 

bulunmaktadır (Meraki 2001). 

 

Bahçeler ise avluların bir uzantısı şeklinde düzenlenmiş olabildikleri gibi, bazı 

örneklerde evin önünde bir avlu arkasında bir bahçe olmak üzere birbirinden bağımsız 

şekilde de yer alabilmektedirler. Bahçeler genellikle içinde sebze ve meyve 

yetiştirilmek üzere düzenlenmiştir. Elma, armut, dut, vişne, kiraz, ayva, badem, ceviz ve 

fındık bahçelerde yetiştirilen ürünlerdendir. Ayrıca biber, domates, marul, patlıcan, 

hıyar, kabak, fasulye, soğan, sarımsak, nane, maydanoz, havuç, turp, şalgam, ıspanak ve 

lahana en çok ekilen sebzeler arasındadır (Şekil 4.25). 
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Şekil 4.25 Bahçesi ile birlikte bir Yörükköyü konutu 

 

• Hayat  

Evlerin giriş kapıları hayata açılmaktadır. Genellikle hayat mekanının bir duvarı ahşap 

kafesler veya ahşap parmaklıklar ile örtülmüştür. Bu sayede hem aydınlatma hem de 

havalandırma sorunu çözülmüştür (Hersek vd. 1999). 

 

Hayatların zeminleri eski konutlarda toprak olarak bırakılmıştır. Ancak çoğunlukla 

zemin taş ile kaplı olan bu bölümler “taşlık” olarak adlandırılmaktadır. Köydeki pek çok 

evde hayatlara açılan depo, ahır gibi hacimler bulunmaktadır.  

 

Hayatların bir ya da iki yanı dışarıda yer alan bahçeye açıktır. Bu bölümlerde yerden 

0,65-0,70 m yüksekliğe ulaşan temel duvarı ile bunun üzerinde yer alan ahşap çatkılı 

binanın taşıyıcı nitelikli dikmeleri bulunmaktadır. Bu biçimlenme daha çok Safranbolu 

yöresinde görülmektedir (Hersek vd. 1999). 
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• Sofa 

Yörükköyü’nde sofa “çardak” olarak da anılmaktadır ve konutun en önemli öğesidir. 

Konutların en merkezi yerinde bulunan sofalar, yalnızca bütün odaların açıldığı ortak 

mekanlar olmayıp aynı zamanda bünyelerinde bulunan merdivenler sayesinde ev 

halkının yapı içindeki sirkülasyonunu sağlayan bir işlev görmektedir. Sofa oturma, 

yeme, yatma, çalışma ve uyuma eylemlerinin tümüne karşılık verebilen bir mekandır. 

Zaman zaman da kalabalık toplantıların yapıldığı bir mekan olmaktadır (Hersek vd. 

1999). 

 

Sofalarda bir bölümün yükseltilerek köşk veya yüksek sofa olarak adlandırılan özel 

oturma ve dışarıdaki manzaranın görülebilmesine olanak  sağlamak amacıyla 

düzenlenen örnekler de görülmektedir.   

 

• Eyvan 

Sofaların uzantısı olarak oda aralarında yer alan bu mekanlar bir yönden dış yüze cephe 

veren diğer yönden de sofaya açılan mekanlardır. Çoğunlukla yapıların dış yüzeylerinde 

yer alan ve yapıdan dışarı doğru taşan çıkmaların arkasında yer alırlar (Hersek vd. 

1999). 

 

• Dış çardak 

Köyün geleneksel evlerinde çıkmaların yanı sıra balkonlara da rastlanmaktadır. Ana 

görevleri yiyecek kurutmak olan bu mekanlar sofaların bir devamı niteliğinde olup dış 

çardak olarak da adlandırılmaktadır (Hersek vd. 1999). 
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• Odalar 

Odalarda yemek yeme, oturma ve yıkanma gibi tüm gündelik yaşamsal faaliyetler 

sürdürülebilmektedir. 

 

Ayrıca Yörükköyü evlerinde mutfak, kiler gibi servis mekanları, abdesthane, tuvalet, 

güsulhane gibi ıslak mekanlar  da yer almaktadır.  

 

4.2.5.1.3 Cephe elemanları 

Sofaların/eyvanların çıkma yaparak cepheye yansıtıldığı Yörükköyü konutlarında, 

cephelerde taşıyıcı elemanlar izlenmektedir.  

 

Önemli bir cephe öğesi olan kapılar, Yörükköyü evlerinde kapılar yapı içinde 

bulundakları yer ve konumlarının önemine göre farklı yapım teknikleri ile çeşitli 

biçimlerde üretilmişlerdir.  

 

Konutların avlu ve sokak kapıları genellikle çift kanatlı olup yalın bir işcilikle 

yapılmışlardır. Kapılar halen faal olan büyük metal kilitler ve bunların arkasındaki 

ahşap elemanlı düzenekler ile oldukça ilgi çekmektedir. Öyle ki yöre halkı evde 

olmadıkları zaman; nerede olduklarına, ne zaman döneceklere dair bilgiyi, sokak 

kapılarının koluna bağladıkları ipe attıkları düğümlerle göstermişlerdir. Köyde yıllardır 

sürdürülen bu gelenekte;  “kapının koluna bağlanan ipin bir ucu bağlı, diğer ucu kapının 

koluna asılmışsa eve yakınım, hemen geliyorum, ipe bir düğüm atılmışsa köye yakınım 

bahçede, tarlada olabilirim, birden fazla düğüm ise şehre gittim, daha fazla düğüm 

atılarak asma kilide bağlanmışsa uzun süre gelmeyeceğim, bunların dışında kapı zincirle 

bağlanmış ve ev yıkılmaya ya da oturulamaz duruma gelmiş ise hissedarlarca kaderine 

terk edildi” durumu anlaşılmaktadır (Şekil 4.26).   
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Şekil 4.26 Yörükköyü konutlarında dış kapıların üzerine bağlanan ipler  

 

Pencereler; odaların, eyvanların, sofaların veya diğer mekanların dışa gelen 

duvarlarında yer alırlar ve sokağa, bahçeye veya avluya açılırlar Yörükköyü 

konutlarında pencereye ayrı bir önem verilmiştir. Hatta pencere sayısının fazlalığı 

konutun prestijini arttırmıştır (Meraki 2001). (Şekil 4.27) .  

 

 

Şekil 4.27 Pencere sayısı ile dikkat çeken bir Yörükköyü konutu 
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Çıkma ve cumbalar, Yörükköyü konutlarında farklı şekillerde (dik açılı çıkma, üç köşeli 

çıkma ve yuvarlak çıkma) bulunmaktadırlar.   

 

Süslemeler, nazarlıklar, kitabeler; yöre halkının inanışlarını, örf ve adetlerini yansıtan 

bu elemanlar yapıya hem özellik vermekte, hem de kültürel bir zenginlik katmaktadır. 

Yapıların saçaklarına asılan geyik boynuzu veya kurutulmuş hayvan kafatası, at nalı, 

mavi boncuk, nazardan ve kötü ruhlardan yapıyı ve yapı sahibini korumak içindir (Şekil 

4.28). Kitabelerde ise, yine maşallah yazısının yanında yapının hangi tarihte yapıldığı 

yer almaktadır.   

 

 

Şekil 4.28 Yörükköyü konutunda kapının üzerine asılmış kurutulmuş hayvan kafatası  

 

4.2.5.1.4 Taşıyıcı sistem ve yapı malzemesi 

Bu yöredeki konutlar incelendiğinde yapıların genellikle taşıyıcı nitelikteki taş 

duvarların üzerinde yer alan ahşap dikmeler, ahşap kirişler ve payandalardan oluşan bir 

çatkı sistemi ile inşa edilmiş olduğu görülmektedir. Bu yapım tekniği ve düzen yörede 

yegdane adı ile de anılmaktadır (Hersek vd. 1999).  
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Yapıların temelleri moloz taş duvarlardan oluşmaktadır. Üst katlar ise ahşap çatkı 

sistemi ile yapılmıştır. Çatı konstrüksiyonlarında da oturtma çatı olarak bilinen sistem 

görülmektedir. Çatılar kırma ve beşik örtülü olup büyük çoğunluğu alaturka kiremitle 

örtülüdür (Meraki 2001). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.29  Yörükköyü geleneksel konutuna ilişkin genel görünüm ve kat planları 

(Açıkgil Evi) (Başaran 2003) 
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Şekil 4.30 Yörükköyü geleneksel konutunun farklı cephelerinden alınmış görünüş ve 
kesitleri (Açıkgil Evi) (Başaran 2003) 



 203 
 

Şekil 4.29 ve  Şekil 4.30’da görüldüğü üzere, Yörükköyü konutlarında görülen 

özelliklere ilişkin plan, görünüş ve kesitler “Açıkgil Evi” nden örneklenerek verilmiştir.  

 

4.2.5.2 Anıtsal yapılar 

Bu bölümde anıtsal yapılar başlığı altında; camiler, mezarlık, çeşmeler, çamaşırhane ve 

hamam ele alınmaktadır. 

 

44..22..55..22..11  CCaammiilleerr  

  
••  YYöörrüükkkkööyyüü  MMeerrkkeezz  CCaammiiii  ((YYuukkaarrıı  CCaammiiii))  

  
11770044  ttaarriihhiinnddee  yyaappııllaann  aahhşşaapp  ççaattııllıı  kkaaggiirr  ccaammii,,  kkööyyüünn  aannaa  mmeeyyddaannıınnddaa  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr  

VVaakkııffllaarr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  ttaarraaffıınnddaann  11999988  yyııllıınnddaa  rreessttoorree  eeddiillmmiişşttiirr..    

  
  
CCaammii  ddiikkddöörrttggeenn  ppllaannllıı  bbiirr  iiçç  hhaacciimmllee  ddiikkddöörrttggeenn  ppllaannllıı  bbiirr  ssoonn  cceemmaaaatt  yyeerriinnddeenn  

oolluuşşmmaakkttaaddıırr..  CCaammiinniinn  öözzggüünn  aahhşşaapp  mmiinnaarreessii  yyııkkııllddııkkttaann  ssoonnrraa,,  11995566  yyııllıınnddaa  yyaappıınnıınn  

kkuuzzeeyy  ddooğğuussuunnddaa  yyeenniiddeenn  yyaappııddaann  aayyrrıı  oollaarraakk  hhaarrmmaann  ttuuğğllaassıınnddaann  tteekk  şşeerreeffeellii  oollaarraakk  

iinnşşaa  eeddiillmmiişşttiirr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  
  
CCaammiinniinn  ssoonn  cceemmaaaatt  yyeerriinniinn  ggiirriişş  cceepphheessiinnddee  iikkii  ssüüttuunnuunn  ttaaşşııddıığğıı  yyaarrıımm  ddaaiirree  kkeemmeerrllii  üüçç  

aaççııkkllııkk  iillee  bbuunnllaarrıınn  üüzzeerrlleerriinnddee  mmaahhffiill  kkaattıınnaa  aaiitt  ddöörrtt  ppeenncceerree  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  CCaammiinniinn  

aannaa  ggiirriişş  kkaappssıı  kkeessmmee  ttaaşş  mmaallzzeemmee  iillee  yyaappııllmmıışş  oolluupp  yyaarrıımm  ddaaiirree  kkeemmeerrllii  bbiirr  yyaappııddaaddıırr  

((MMeerraakkii  11999999))..      

  
  

••  AAşşaağğıı  MMaahhaallllee  CCaammiiii  

  

BBuu  ccaammii  AAşşaağğıı  MMaahhaallllee’’ddee  KKoonnaarrıı  yyoolluu  üüzzeerriinnddee  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  YYaappıımm  ttaarriihhii  11779911’’ddiirr..  

VVaakkııffllaarr  GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüü  ttaarraaffıınnddaann  11999933  yyııllıınnddaa  rreessttoorree  eeddiillmmiişşttiirr..    
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AAhhşşaapp  kkaarrkkaass  tteekknniiğğiinnddee  yyaappııllmmıışş  ddiikkddöörrttggeenn  ppllaannllıı  bbaassiitt    bbiirr  yyaappııddaaddıırr..  GGiirriişş  bbööllüümmüünnüü  

oolluuşşttuurraann  ssoonn  cceemmaaaatt  mmaahhaalllliinniinn  üüzzeerrii  kkuuzzeeyy  yyöönnüünnddee  ddıışş  yyüüzzee  ddooğğrruu  ttaaşşaann  mmaahhffiill  kkaattıı  

ttaarraaffıınnddaann  öörrttüüllmmeekktteeddiirr..  CCaammiinniinn  aassııll  iibbaaddeett  bbööllüümmüünnüünn  ggiirriişş  kkaappııssıı  kkeemmeerrllii  bbiirr  

yyaappııddaaddıırr  ((MMeerraakkii  22000011))..    

  
  
CCaammiinniinn  ççaattııssıı  aallaattuurrkkaa  kkiirreemmiitt  öörrttüüllüü  oolluupp  ggeenniişş  ssaaççaakkllaarrıınnıınn  aalltt  bbööllüümmüü  kkiirreemmiitt  

kkaappllaammaallııddıırr..  AAhhşşaapp  mmiinnaarreeyyee  yyaappıı  iiççiinnddeenn  ççııkkııllmmaakkttaaddıırr..    ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  

  
44..22..55..22..22  MMeezzaarrllııkk  

  
••  YYöörrüükkkkööyyüü  MMeezzaarrllıığğıı  

  
YYöörrüükkkkööyyüü  mmeezzaarrllıığğıı  kkööyyüünn  aalltt  bbööllüümmüünnddee  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  KKööyyee  ggiirriişş  ççııkkıışşllaarr  mmeezzaarrllııkk  

iiççiinnddeenn  ggeeççeenn  iikkii  aayyrrıı  yyoollllaa  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..  KKaassttaammoonnuu  SSaaffrraannbboolluu  yyooll  bbaağğllaannttııssıı  vvee  

bbaahhççeelleerree  uullaaşşıımm  mmeezzaarrllııkk  iiççiinnddeenn  ggeeççeenn  bbuu  yyoollllaa  ssaağğllaannmmaakkttaaddıırr..  

  
  
OOkkuunnaabbiilliirr  iillkk  mmeezzaarr  ttaaşşıınnıınn  11779933  yyııllıınnaa  aaiitt  oolldduuğğuu  vvee  mmeezzaarrllııkkttaa  bbuulluunnaann  kkiittaabbeelleerriinn  

kkaallkkeerr,,  ggrraanniitt  vvbb..  mmeerrmmeerr  ggiibbii  ttaaşşllaarraa  yyaazzııllddıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..    

  

  
YYöörrüükkkkööyyüü  mmeezzaarrllıığğıınnddaa  OOssmmaannllııccaa  kkiittaabbeessii  bbuulluunnaann  4477  aaddeett  mmeezzaarr  ttaaşşıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  

MMeezzaarrllaarrddaann  2200  aaddeettiinniinn  kkiittaabbeellii  bbaaşş  ttaaşşıı  vvee  iişşlleemmeellii  aayyaakk  ttaaşşıı  mmeevvccuuttttuurr  ((MMaaddeenn  11999999))..  

  
  

44..22..55..22..33  ÇÇeeşşmmeelleerr  

    
••  YYuukkaarrıı  MMaahhaallllee  ÇÇeeşşmmeessii  

  
YYaappıımm  ttaarriihhii  11886600’’ddıırr..  ÇÇookkggeenn  ppllaannllıı,,  yyoollaa  bbaakkaann  kkııssmmıı  üüçç  yyüüzzeeyylliiddiirr..  KKaaggiirr  oollaarraakk  

yyaappııllmmıışş  oollaann  bbuu  ççeeşşmmeenniinn  hheerr  yyüüzzüünnddee  ttaaşşttaann  bbiirreerr  yyaallaakk  vvee  bbuunnllaarraa  ssuu  ssaağğllaayyaann  

mmuusslluukkllaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  TTuuğğllaaddaann  kkiirrppii  ssaaççaakkllaarrıı  iillee  ddiikkkkaatt  ççeekkeenn  üüsstt  öörrttüü  aallaattuurrkkaa  

kkiirreemmiittllii  bbiirr  ççaattııddıırr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  
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••  ÇÇöökköönn  MMeeyyddaannıı  ÇÇeeşşmmeessii  

  
KKiittaabbeessii  bbuulluunnmmaayyaann  bbuu  ççeeşşmmeenniinn  üüzzeerriinnddee  ddeeffnnee  yyaapprraakkllıı  kkaabbaarrttmmaa  mmoottiifflleerr  

bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  KKaaggiirr  bbiirr  yyaappııddıırr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..    

  

  
••  AAşşaağğıı  MMaahhaallllee  ÇÇeeşşmmeessii  

  
KKööyyüünn  ggiirriişşiinnddee  aavvlluu  dduuvvaarrıınnaa  bbiittiişşiikk  bbiirr  şşeekkiillddee  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  YYaappıımm  ttaarriihhii  11772299’’dduurr..  

ZZaammaann  iiççiinnddee  mmüüddaahhaallee  ggöörreerreekk  öözzggüünn  bbiiççiimmiinnii  kkaayybbeettmmiişşttiirr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  
  

44..22..55..22..44  ÇÇaammaaşşıırrhhaannee  

  
ÇÇaammaaşşıırrllaarrıınn  kkaappaallıı  bbiirr  mmeekkaannddaa  yyııkkaannmmaassıı  iiççiinn  yyaappııllmmıışş  oollaann  ççaammaaşşıırrhhaannee,,  mmoolloozz  

ttaaşşttaann  iinnşşaa  eeddiillmmiişş  kkaaggiirr  bbiirr  yyaappıı  oolluupp,,  kkööyyüünn  ddooğğuussuunnddaa  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  KKaarree  ppllaannllıı  bbuu  

yyaappıınnıınn  oorrttaassıınnddaa  yyeerrddeenn  yyaakkllaaşşııkk  00,,6600  mm  yyüükksseekklliikkttee  vvee  kkeennaarrllaarrddaa  aannccaakk  bbiirreerr  mmeettrreelliikk  

bbiirr  kkoorriiddoorr  bbıırraakkaann  oonniikkiiggeenn  bbiirr  ttaaşş  bbööllüümm  vvaarrddıırr..  AAyyrrııccaa  yyaappıınnıınn  bbaattıı    dduuvvaarrıınnddaa  iikkii  

ggöözzllüü  ççiiffttee  ooccaakk,,  dduuvvaarr  kkööşşeelleerriinnddee  kkuurrnnaallaarr  vvee  zzeemmiinnddee  ddee  ssuullaarrıınn  ttaahhlliiyyeessiinnee  yyaarraayyaann  

kkaannaallllaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  ((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  BBuuggüünn  ççaammaaşşıırrhhaannee  iişşlleevviinnii  ggöörrmmeemmeekktteeddiirr..  

AAnnccaakk  YYöörrüükkkkööyyüü  KKüüllttüürr  MMiirraassıınnıı  KKoorruummaa  TTaannııttmmaa  vvee  DDaayyaannıışşmmaa  VVaakkffıı’’nnıınn  ddeesstteekklleerrii  

iillee    bbeelliirrllii  ggüünn  vvee  eettkkiinnlliikklleerrddee  ssaannaatt  ggaalleerriissii  oollaarraakk  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr  ((ŞŞeekkiill  44..3311))..    

  

  

  

  
ŞŞeekkiill  44..3311  YYöörrüükkkkööyyüü  ççaammaaşşıırrhhaanneessiinnee  iilliişşkkiinn  ggöörrüünnüümm  
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44..22..55..22..55  HHaammaamm      

  
••  AAffaattggiill  HHaammaammıı  

  
KKööyyüünn  mmeerrkkeezziinnddeenn  ddooğğuu  bbaattıı  yyöönnüünnddee  uuzzaannaann  aannaayyoolluunn  ggüünneeyyiinnddee  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  YYooll  

kkoottuunnddaann  aaşşaağğııddaa  yyeerr  aallaann  hhaammaammddaann  ggüünnüümmüüzzee  yyaallnnıızzccaa  üüssttlleerrii  ttoonnoozz  öörrttüüllüü  kkaarree  ppllaannllıı  

bbiirr  ssooğğuukklluukk,,  ddiikkddöörrttggeenn  ppllaannllıı  bbiirr  ssııccaakkllııkk  vvee  bbiirr  ddee  kkaazzaann  bbööllüümmüü  uullaaşşmmıışşttıırr..    

  
  

HHaammaamm  kkııssmmeenn  ttoopprraağğaa  ggöömmüüllmmüüşş  oolluupp,,  ddıışş  yyüüzzddee  bbuulluunnaann  yyaarrıımm  ddaaiirree  kkeemmeerrllii  bbiirr  ggiirriişş  

kkaappııssıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  AAyyrrııccaa  kkuubbbbeellii  bbööllüümmüünn  üüzzeerriinnddee  55  aaddeett  ffeenneerr  ddeelliiğğii  bbuulluunnaann  

yyeekkppaarree  bbiirr  ttaaşş  bbuulluunndduuğğuu  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  HHaammaammıınn  ttaarriihhlleennmmeessii  mmüümmkküünn  oollmmaammıışşttıırr  

((HHeerrsseekk  vvdd..  11999999))..  

  

  
ÇÇeevvrreessii  iillee  bbiirrlliikkttee  kkoorruunnuupp  ddüüzzeennlleenneerreekk  ggeelleenn  kkiişşiilleerriinn  iillggiissiinnii  aarrttttıırraaccaakk  bbiirr  aallaann  

hhaalliinnee  ggeettiirrttiilleebbiilliirr..  

  

YYöörrüükkkkööyyüü  iiççeerriissiinnddee  yyeerr  aallaann  ttüümm  aannııttssaall  yyaappııllaarr  oolldduukkççaa  kkoorruunnmmuuşşttuurr..  DDooğğrruu  vvee  

yyeerriinnddee  yyaappııllaann  iiyyii  bbiirr  ppllaannllaammaa  iillee  ddaahhaa  iişşlleevvsseell  bbiirr  hhaallee  ggeelleebbiilliirrlleerr..  BBuurraaddaa  ssaaddeeccee  

aannııttssaall  yyaappııyyıı  tteekk  bbaaşşıınnaa  eellee  aallmmaayyııpp  ççeevvrreessii  iillee  bbiirrlliikkttee  öözzggüünn  yyaappııssıınnıı  bboozzmmaaddaann  

yyaappııllaann  mmüüddaahhaalleelleerr  ssöözz  kkoonnuussuu  oollmmaallııddıırr..    

  

4.2.6 Sosyo-kültürel yaşam 

Kırsal turizm, özellikle ziyaretçi ile yerel halkın etkileşimini gerektirir. Ziyaretçi bir 

taraftan bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerlerini tanırken bir taraftan da yerel 

halkın günlük yaşamı değer yargıları hakkında bilgi sahibi olur. Bu açıdan yerel halkın 

çok yönlü bir geneksel yaşam tarzına sahip olması, konuksever olması da turizm için 

önemli bir bileşendir.  Yapılan anket çalışmaları ve yöreye yapılan ziyaretlerden 

edinilen izlenimlere göre, yöre halkı karakteristik hoşgörüye ve konukseverliliğe 

sahiptir.   
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Çalışma alanı bir yörük yerleşimi olması nedeniyle geleneksel yaşam tarzı açısından 

önemli bir özellik taşır. Yörükköyü ve ona bağlı bir kısım köyler Geçen Beyler isimli 

bir Türkmen aşiretine bağlıdır. Köyde bulunan ailelerin büyük bir bölümünün Osmanlı 

Ordusu’nu oluşturan askeri sınıf isimlerinden Sipahi, Sekmenzade, Cebecizade, 

Çeyrekoğlu ve Odabaşı gibi çeşitli lakapları taşıdıkları görülmektedir.  

 

Yörük, deyiminin etnik bir özelliği yoktur. Geçimi tamamen hayvancılığa bağlı, kışı 

sahil ve ılıman iklimde, yazı yaylalarda geçiren konar-göçer topluluklara denmektedir. 

Yörük, yörümek fiilinden türemiş olup, Anadolu’ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz 

boylarını ifade eden bir kelimedir. Yörük sözcüğü aynı zamanda, vergi veren, sefere 

katılan, göç ve yerleşme hakkı tümüyle komutanlığa veya hükümdara ait asker anlamına 

gelmektedir. Yörüklük ise, kökleri asırlar öncesine dayanan bir yaşama biçimi olarak 

süre gelmiştir. Sosyal bir kimlik olarak Türk kimliğinin Türkmenlerle beraber bir alt 

kolunu oluşturmaktadır (Karabacak 2002).  

 

4.2.7 Festival ve şenlikler 

Bir yerin doğal, tarihsel veya kültürel değerlerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yılın 

belirli günlerinde düzenlenen ve yıldan yıla tekrarlandıkça yapılan yer ile özdeşleşen 

festivaller bir yerde turizmin gelişmesinde önemli katkıları olan sosyal olaylardır 

(Kalem 2001). 

 

Her yıl Ağustos ayının ikinci haftası “Yörükköyü Günü” olarak kutlanmaktadır. 

“Yörükköylü” olmanın bir kimlik olarak yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 

yapılmaktadır. Köyde yaşayan ve çeşitli nedenlerle köyden ayrılmış tüm 

Yörükköy’lülerin bir araya gelerek, birlik ve beraberliklerini sağladıkları 

organizasyondur. Köy meydanında kutlanan bugün de köyü tanıtıcı faaliyetler yer 

almaktadır.    
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4.2.8 Alt yapı  

KKööyyddee  ssuu,,  eelleekkttrriikk  vvee  tteelleeffoonn  hhiizzmmeettlleerrii  hheerr  eevvee  uullaaşşmmıışşttıırr..  KKaannaalliizzaassyyoonn  yyaappıımm  

ffaaaalliiyyeettlleerrii  ddee  ttaammaammllaannmmıışşttıırr..  AAyyrrııccaa  ggöörrsseell  aaççııddaann  kkiirrlliilliikk  oolluuşşttuurraann  eelleekkttrriikk  vvee  tteelleeffoonn  

kkaabblloollaarrıınnıınn  ddaa  yyeerr  aallttıınnaa  iinnmmeessii  iiççiinn  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    

  

  
KKööyy  iiççiinnddeekkii  bbaahhççeelleerriinn  ssuullaannmmaassıınnddaa  yyeerr  aallttıı  ssuullaarrıı  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  AAyyrrııccaa  kkööyyüünn  

ttüümm  ssookkaakkllaarrıı  ddaa  ddooğğaall  ttaaşş  ddööşşeemmee  iillee  kkaappllaannmmıışşttıırr..  

  

  

4.2.9 Ulaşım (Erişilebilirlik) 

 

ÇÇeekkiicciilliikklleerree  ssaahhiipp  oollaann  bbiirr  ttuurriissttiikk  bbööllggee  yyaaddaa  yyöörree  iiççiinn  eerriişşiilleebbiilliirrlliikk  öözzeelllliiğğii  ççookk  

öönneemmlliiddiirr..  EEğğeerr  bbiirr  ttuurriissttiikk  bbööllggeeyyee  oollaann  mmeessaaffee,,  uullaaşşıımm  aarraaççllaarrıınnıınn  yyookklluuğğuu  ggiibbii  

bbiirrttaakkıımm  ffiizziikksseell  eennggeelllleerr  nneeddeenniiyyllee  kkiimmssee  uullaaşşaammııyyoorr  yyaaddaa  ççookk  ssıınnıırrllıı  ssaayyııddaa  kkiişşii  

uullaaşşııllaabbiilliiyyoorr  iissee  ççeekkiicciilliikk  ffaakkttöörrüünnüünn  hhiiççbbiirr  eettkkiissii  yyookkttuurr    ((EEsseennggüünn  vvdd..  22000033))..    

YYöörrüükkkkööyyüü’’nnüünn  ççeevvrree  vvee  yyaakkıınn  ççeevvrree  iillee  bbaağğllaannttııssıı  ssaaddeeccee  kkaarraayyoolluu  iillee  ssaağğllaannmmaakkttaaddıırr..  

YYeerrlleeşşiimmee  SSaaffrraannbboolluu--KKaassttaammoonnuuıı  KKaarraayyoolluu’’nnddaann  aayyrrııllaann  bbiirr  yyooll  iillee  uullaaşşııllmmaakkttaaddıırr..  YYooll  

aayyrrıımmıınnıınn  kkaarraayyoolluunnaa  uuzzaakkllıığğıı  11  kkmm’’ddiirr..  ÇÇaallıışşmmaa  aallaannıınnıınn  bbaağğllıı  oolldduuğğuu  iillççeeyyee  vvee  ççeevvrree  

iilllleerree  oollaann  uuzzaakkllıığğıı  ÇÇiizzeellggee  44..2288’’ddee  vveerriillmmiişşttiirr..  

  
  

ÇÇiizzeellggee  44..2288  AArraaşşttıırrmmaa  aallaannıınnddaa  yyeerr  aallaann  yyeerrlleeşşiimmlleerriinn  öönneemmllii  mmeerrkkeezzlleerree  oollaann  
uuzzaakkllııkkllaarrıı  ((AAnnoonniimm  11999988))  

  
YYöörrüükkkkööyyüü  KKoonnaarrıı    AAkköörreenn  YYeerrlleeşşiimm  MMeerrkkeezzlleerrii  

                                                              UUzzaakkllııkk  ((kkmm))  

SSaaffrraannbboolluu  1133    1100  1199  

KKaarraabbüükk  2211  1188  2277  

AAnnkkaarraa  223333  223300  223399  

İİssttaannbbuull    440088  440055  441144  

KKaassttaammoonnuu  9966  9999  9900  
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4.2.10 Koruma ve onarım 

 

Öncelikle çalışma alanının bağlı olduğu Safranbolu’daki koruma çalışmalarına 

değinmek gerekmektedir.  

 
 
Safranbolu, geleneksel “Hiristiyan ve Müslüman Türk kökenli  toplum” yaşantısının 

tüm özelliklerini taşıyan, tarihi ve kültürel  ürünlerini orijinal çevresi içinde dünya 

insanına sunan bir kent olmuştur. 

  

Koruma çalışmaları sonunda 8 Ekim 1976’da Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Safranbolu için koruma kararı almıştır. Bu ilk koruma 

kararı ile kültürel ve tarihsel, yasal gerekçeler doğrultusunda, planlı koruma 

sağlanıncaya kadar geçici dönem yapılaşma koşulları ortaya konmuştur. Korunacak 

yapılar belirlenmiş, yol formunu oluşturan ögelerin, yolların ve yol dokusunun, bahçe 

duvarlarının doğal görüntüsünün korunması ve altyapı öğelerinin denetim altında 

tutulması öngörülmüştür. 02.05.1985 tarihinde ise, Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek 

Kurulu, Bağlar ve Çarşı bölgelerinde yer alan iki kentsel sit alanı sınırlarındaki 810 sivil 

mimarlık örneği, 165 anıt eserin tesciline karar verilmiştir. Aynı kararla kentin koruma 

imar planının belediyece yaptırılması benimsenmiştir. Safranbolu Koruma İmar Planı 

ise 1991 yılında kabul edilerek uygulamaya konmuştur. 

İlçede, 1120’si koruma altında olan sayısız kültürel eser bulunmaktadır. Bu miktar tüm 

ülkede koruma altına alınmş toplam 50.000 kadar eserin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. İki ayrı sit alanında ve orijinal haliyle korunan bu eserler Safranbolu 

’yu bir açık hava müzesi haline getirmiştir. Sahip olduğu zengin kültürel miras ve bu 

mirası korumaktaki başarısı sonucu olarak da 1994 yılı sonlarında UNESCO tarafından 

“Dünya Miras Listesine” alınmıştır (Ergin vd. 2005). 

 
 

Yörükköyü’nde ise koruma çalışmaları olarak, bulunan taşınmaz kültür varlıklarından 

11 adeti saptanmış, bunlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 20.06.1988 gün ve 3409 sayılı kararıyla Korunması Gerekli Kültür Varlığı 

olarak korunmaya alınmıştır (Günel 1999).  
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Zonguldak Valiliği’nin bütün köyün sit alanı olarak tescil isteğini konu alan başvurusu 

üzerine Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanları 

tarafından 82 adet taşınmaz kültür varlığı (cami, hamam, çeşme, konut) tamamı 93 adet 

yapıya ilişkin olarak 21.11.1997 gün ve 5536 sayılı kararı ile köyün bir Türkmen 

yerleşimi olduğunu da göz önüne alarak köyün tamamını sit alanı olarak 93 adet yapıyı 

da Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil etmiştir (Günel 1999).  

 

Yörükköyü’ne ait vaziyet planı Harita 4.19’da verilmiştir.  

 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından Kentsel Sit 

Alanı ilan edilmesine ilişkin kararname EK 4’de verilmiştir. Bu kararla Yörükköyü’nün 

halihazır haritasının yapılması, Kültür Bakanlığı’nca ICOMOS ve UNESCO gibi 

kuruluşlar nezninde Dünya Miras listesine alınması için girişimlere başlanmıştır. Şu 

anda da kentsel sit alanı içerisinde yapılanma koşullarını belirleyen Koruma Amaçlı 

İmar Planı yapım aşamasındadır. 

 

Taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen 93 adet yapıdan; Aşağı ve Yukarı Mahalle 

camileri, Aşağı ve Yukarı Mahalle çeşmeleri, köy odası, köy çamaşırhanesi ve hamam 

kalıntısı dışında kalan 86 adet yapı da geleneksel sivil mimarlık örnekleridir. 

   

Yörükköyü’nde sivil toplum kuruluşu, halk, devlet ve üniversite işbirliği ile tek yapıdan 

kentsel ölçeğe doğru koruma-geliştirme adına pekçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Tek 

yapı ve sit ölçeğinde koruma kararı alınan ilk köylerden biridir (Özköse 1999). 

 

 

Safranbolu’nun korumacılığa verdiği önemi gören gerek şu anda köyde yaşayan yerel  

halk ve gerekse de  diğer illere göç etmiş olan ancak Yörükköy’lü olan kişiler birleşerek 

“Yörükköyü Kültür Mirasını Koruma ve Dayanışma Vakfı’nı” kurmuşlardır. Vakfın 

amaçları arasında;  Yörükköyü kültür mirasının korunması, köyün tanıtılması, eğitim ve 

ekonomik açıdan kalkındırılmasını ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek sayılabilir. 
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4.3 Araştırma alanının temel sorun alanları 

 

Alanın ilçeye ve ana yola yakın olması nedeniyle sağlık, elektrik, haberleşme gibi 

konularda problemler yaşanmamaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda alandaki 

sorunlar şöyle sıralanabilir.  

 

 
4.3.1 Genç iş gücü eksikliği  

 

Köyden kente göç olgusunun görüldüğü alanda genç işgücü oldukça azalmıştır. Ancak 

yaz dönemlerinde köyde genç nüfus artmaktadır.  

 

 
Yörüköyü’nde oturan çoğu kişinin İstanbul, Ankara ve Karabük gibi illerde ikinci bir 

evinin olması ve genellikle emekli olmuş kişiler tarafından tercih edilmesi bunda en 

büyük etkendir.   

 

 
4.3.2 Pazarlama ve organizasyon eksikliği 

 
Ürünlerin değerlendirilmesinde halkın kendi olanakları ile geliştirdiği önlemlerin 

dışında bir kurumlaşma bulunmamaktadır.  

 
 

4.3.3 Kooperatifleşme 

 
Gerek tarım gerekse turizm açısından yerel halkın ürettiği ürünlerden daha fazla 

yararlanmasını sağlayacak ve daha fazla kar getireceği bir kooperatifleşme 

görülmemektedir. Herkes bireysel çapta bir şeyler yapmaktadır.  
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4.3.4 Mesleki eğitim 

 

Çalışma alanında tarım ve turizm konusunda bilgi eksikliği vardır. Özellikle yerel 

halkın katılımını gerektiren kırsal turizm kapsamında mutlaka yerel halka mesleki 

düzeyde eğitim verilmelidir.  

 
 
Turizm konusunda eğitim için ilçede bulunan Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nun 

Turizm Bölümü, Safranbolu’da eğitim veren Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi’nin  

Mimarlık Bölümü ve yakın çevredeki üniversite ve yüksekokullardan yardım 

alınmalıdır. 

 

 
4.3.5 Çevre ölçeğindeki sorunlar 

 

Elektrik kablolarının yer altına alınmaması nedeniyle görsel bir kirlilik yaşanmaktadır. 

Özellikle geleneksel dokunun yoğun olduğu yerlerde bu görsel kirlilik daha da göze 

çarpmaktadır. 

 

 
Ayrıca tur otobüslerinin;  geleneksel düzende konumlanmış dar sokaklar içerisine 

girmesi ile hem yapılar üzerinde oluşturdukları titreşimden dolayı çevre zarar görmekte, 

hem de gerek yerel halk gerek ziyaretçilerin dolaşım alanları daralarak görsel bir kirlilik 

oluşturmaktadır.  

 

 
Yörükköyü yakın çevresinde yer alan Sırçalı Kanyonu’nun bulunduğu kısımlarda da 

bölgeye gelen kişilerin bıraktıkları atıklar da olumsuz bir durum ortaya koymaktadır.  

 
 

4.3.6 Mimari ölçekteki sorunlar 

 

Köydeki yapı sahiplerinin tamamı Yörükköy’lüdür. Yapılar genellikle miras yoluyla 

intikal ettiğinden çok ortaklıdır. Yapının tamamına sahip olan ise çok azdır. Meraki 
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(1999)’un yapmış olduğu çalışmaya göre Yörükköyü’nde bulunan 120 konuttan 95’i 

ortaklıdır. Bu da yapıların çoğuna müdahale kararı verilmesini güçleştirmektedir.  

 
 

Yapıların birçoğunun yalnızca yaz aylarında kullanılması, birçoğunun boş olması ve 

uzun süre bakımsızlığı  nedeniyle ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Yapıların 

sıvalarında oluşan dökülmeler ve çatlaklar, yapılara gerek içten gerekse de dıştan 

yapılan müdahaleler nedeniyle de olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaktadır.  
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
5.1 Anket Çalışmalarından Elde Edilen Bulgular 
 

5.1.1 Ziyaretçilere yönelik anketlerden elde edilen bulgular 
 
 
Rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin turizm etkinliklerinin ve beklentilerinin 

belirlenmesi ve  bu kapsamda  Safranbolu-Yörükköyü’ne ilişkin görüşlerinin  

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Anketlerin doldurulması yüz yüze görüşmeler ile 

yapılmıştır. Yöreyi ziyarete gelen kişilerin sayısına ilişkin bilgiler istatistiksel olarak  

kayıtlara geçmediği için anketi oluşturacak örneklem hacmi tamamen tesadüfi bir 

şekilde belirlenmiştir. Ankete gönüllü olarak katılmayı kabul eden 144 bireyle 

gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları; sosyo-demografik yapıya ilişkin bulgular, 

rekreasyonel etkinliklere ilişkin bulgular, çalışma alanına ilişkin turizm ve rekreasyonel 

eğilimlere yönelik bulgular olmak üzere üç farklı grup altında yorumlanmıştır. Aynı 

zamanda da bölgeye gelen ziyaretçilerin yaş, öğrenim, meslek gibi kişisel özellikleri ile 

tercih ettikleri alanlar, beğendikleri sosyo-kültürel özellikler arasındaki ilşkilerin olup 

olmadığı da oluşturulan çapraz tablolar  ile tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca 

bireylere yöneltilen sorularda, uygun buldukları birden fazla seçeneği işaretlemeleri 

istendiğinden bazı sorularda her bir seçenek ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir. 

Safranbolu Yörükköyü anket çalışmasının değerlendirildiği çizelgelerde;  

 
 
N: Çizelgeye bağlı olarak sütun toplamını veya anket formuna cevap veren toplam 144 

bireyi 

n: Anket formunda yer alan sorulara cevap veren kişi sayısını ifade etmektedir. 
 
 
 
• Sosyo-demografik yapıya ilişkin bulgular:  
 
Bu bölümde ziyaretçilerin cinsiyet, yaş, meslek ve öğrenim ve durumuna ilişkin bilgiler 

verilmektedir.  
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Ankete katılan bireylerin  % 59,03’ü (85 kişi)  kadın, % 41,4’ü (59 kişi)  erkeklerden 

oluşmuştur. Çizelge 5.1 ve Şekil 5.1’de verilmiştir. 144 bireyin % 68,75 (99 kişi)’i evli, 

% 31,25 (45 kişi)’i bekardır. Evli olan bireylerin % 41 (59 kişi)’ini hiç cocuğu olmayan 

kişiler oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 5.1 Rekreasyonel etkinliklere katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı (N=144) 
 
Cinsiyet Gözlem sayısı (n) % 
Erkek 85 59,03 
Kadın  59 40,97 
Toplam 144 100 
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Şekil 5.1 Rekreasyonel etkinliklere katılanların cinsiyetlerine göre grafik dağılımı 
 
 

Çizelge 5.2 ve Şekil 5.2’de  ziyaretçilerin yaş grupları görülmektedir. Çalışma alanında 

anketler yapılırken, kullanıcının yaptığı veya yapmak istediği rekreasyonel etkinliğin 

bilincinde olabilmesı için 18 yaş ve üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. Buna göre, beş 

yaş grubu altında sınıflandırılan bireylerden rekreasyonel etkinliklere katılanların 

çoğunluğunu % 43’lük bir oranla 30-39 yaş arası kişiler oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 5.2  Rekreasyonel etkinliklere katılanların yaş gruplarına göre dağılımı (N=144) 
 
Yaş Grupları Gözlem Sayısı (n)  % 
30-39 62 43,06 
18-29 32 22,22 
40-49 29 20,14 
60 ve üzeri 11 7,64 
50-59 10 6,94 
Toplam  144 100 
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Şekil 5.2 Rekreasyonel etkinliklere katılanların yaş gruplarına göre grafik dağılımı 
 

 

Rekreasyonel etkinliklere katılanların öğrenim durumları Çizelge 5.3 ve Şekil 5.3’de 

verilmektedir. Çizelge incelendiğinde % 62,50 (90 kişi) ile üniversite  ve lisans üstü 

mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 5.3 Rekreasyonel etkinliklere katılanların öğrenim durumuna göre dağılımı  
 
Öğrenim durumu  Gözlem sayısı (n) % 
Üniversite ve üstü 90 62,50 
Lise 42 29,17 
İlköğretim 12 8,33 
Toplam  144 100 
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Şekil  5.3  Rekreasyonel etkinliklere katılanların öğrenim durumuna göre grafik 

dağılımı 
 
 

Rekreasyonel etkinliklere katılanlar meslek gruplarına gore incelendiğinde ise % 27,08 

(39 kişi) ile profesyonel meslek grubunda olan kişilerin çoğunlukta oldukları 
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görülmektedir. Bu grubu % 20,14  (29 kişi) ile hizmet ve satış elemanında çalışan 

kişiler izlemektedir (Çizelge 5.4 ve Şekil 5.4).  

 

 
Çizelge 5.4. Rekreasyonel etkinliklere katılanların meslek durumuna göre dağılımı 
 
Meslek durumu  Gözlem sayısı 

(n) 
% 

Profesyonel meslek grubu 39 27,08 
Hizmet ve satış elemanı 29 20,14 
Yardımcı profesyonel meslek grubu 25 17,36 
Öğrenci 19 13,19 
Kanun yapıcı üst düzey yöneticisi, müdür 12 8,33 
Emekli 12 8,33 
Ev hanımı 8 5,56 
Toplam  144 100 
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Şekil 5.4 Rekreasyonel etkinliklere katılanların meslek durumuna göre grafik dağılımı 
 
 
 
• Rekreasyon etkinliklerine yönelik beklentilere ilişkin bulgular 
 
 
Ziyaretçilere yönelik yapılan anket çalışmaları sonucunda, geldikleri yerleri ve 

rekreasyonel etkinliklere yönelik tercih ettikleri alanları tesbit etmek mümkün olmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre; “Ailenizde tatil yeri seçerken neyi göz önünde 

bulundururdunuz?” sorusuna % 76,39 (110) kişi ile aile bütçeme uygun olması şıkkı ilk 

sırayı almıştır. 
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Çizelge 5.5 Rekreasyonel etkinliklere katılanların tercih ettikleri mekanlar 
  
Tercih edilen mekanlar Gözlem sayısı (n) % 
Köy 80 57,55 
Tarihi ve arkeolojik alanlar 70 50,36 
Deniz kıyısı ve denizi gören yerler 65 46,76 
Ormanlık alanlar 62 44,60 
Kent yakın çevresindeki park ve 
dinlenme yerleri 

36 25,9 
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Şekil 5.5 Rekreasyonel etkinliklere katılanların tercih ettikleri mekanların grafik 

dağılımı  
 
 

Rekreasyonel etkinliklere katılan bireylerin tercih ettikleri mekanların yer aldığı Çizelge 

5.5 ve Şekil 5.5’e göre; % 57,55 ile ilk sırayı köy yerleşimleri almıştır. Daha sonra 

%50,36’lık dilimle tarihi ve arkeolojik alanlar tercih edilmiştir. 

 

 
Çizelge 5.6 Rekreasyonel etkinliklere katılanların tercih ettikleri etkinlikler 
 
Tercih edilen etkinlikler Gözlem 

sayısı (n) 
% 

Tarihi yerleri inceleme 80 57,55 
Doğayı inceleme 75 53,96 
Piknik yapma 68 48,92 
Yüzme 65 46,76 
Geleneksel yaşam kültürünü tanıma 58 41,73 
Uzun mesafe doğa yürüyüşü 49 35,25 
Şenliklere, festivallere katılma 42 30,22 
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Şekil 5.6 Rekreasyonel etkinliklere katılanların tercih ettikleri etkinliklerin grafik 

dağılımı 
 

 

Rekreasyonel etkinliklere katılanların tercih ettikleri aktiviteler ise Çizelge 5.6 ve Şekil 

5.6’da verilmiştir. Buna göre; % 57, 55 (80 kişi) ile tarihi yerleri inceleme ilk sırayı 

alırken, % 53 ,96 (75 kişi) ile doğayı inceleme onu takip etmiştir.  

 
 
Ziyaretçilerin geldikleri yerlere göre yapılan sorgulamaya gore ise ilk sırayı  % 32,64  

(47 kişi) ile İstanbul alıken, % 25 (36 kişi) ile diğer seçeneği takip etmiştir.  

 
 
• Çalışma alanına yönelik turizm ve rekreasyon eğilimine  ilişkin  bulgular 
 

 
Çalışma alanına yönelik olarak gerçekleştirilen ilk soru, alana daha önce gelip 

gelinmediği olmuştur. Buna gore; % 61,11 ile ilk kez gelenler ilk sırayı alırken, daha 

önce gelenlerden geliş sıklıkları sorulduğunda ise % 50 (29 kişi) ile yılda 1 kez 

gelenlerin birinci sırayı aldıkları görülmüştür.  
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Çizelge 5.7 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’ne geliş 
amaçları  

 
Geliş amacı % Gözlem sayısı (n) 
Geleneksel mimari doku 40,97 59 
Buranın güzelliği  31,94 46 
Doğal köy yaşantısı 20,14 29 
Tur kapsamında 19,44 28 
Aile arzusu 10,42 15 
Yöresel yemekler 2,93 13 
Burada evi var 6,94 10 
Akraba-tanıdık ziyareti 4,86 7 
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Şekil 5.7 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’ne geliş 

amaçlarının grafiksel dağılımı  
 
 

Rekreasyonel etkinliklere katılanların çalışma alanına yönelik geliş amaçları 

sorulduğunda ise % 40,97 (59 kişi)  ile geleneksel mimari doku ilk sırayı almıştır 

(Çizelge 5.7 ve Şekil 5.7). 

 

 
Yine rekreasyonel etkinliklere katılanların çalışma alanına yönelik dikkatlerini çeken 

özellikler sorulduğunda da % 75 (108)’lik bir dilimle geleneksel mimari ilk sırayı 

almıştır (Çizelge 5.8. ve  Şekil  5.8). 
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Çizelge 5.8 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’nde 
dikkatlerini çeken özellikler 

Dikkat çekilen unsurlar Gözlem sayısı (n) % 
Geleneksel mimari 108 75 
Yöresel kültür ve yemekler 41 28,47 
Araç çayı, göl, kanyon 24 16,67 
Doğal bitki örtüsü ve safran bitkisi 18 12,50 
Tarımsal alanlar 11 7,64 
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Şekil 5.8 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’nde dikkatlerini 
çeken özelliklerin grafik dağılımı 

 

 
Çalışma alanına ilişkin beğenmedikleri, olumsuz buldukları özelliklere ilişkin soruda ise 

konaklama imkanının kısıtlı oluşu % 33,33’lük dilimle ilk sırayı alırken elektrik 

direkleri ve tur otobüslerinin dar sokaklara girmesi gibi şıklar da % 32,64 ve  % 31,94 

lük dilimle ikinci ve üçüncü sırayı almışlardır (Çizelge 5.9 ve Şekil 5.9).  

 
 
Çizelge 5.9 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’nde olumsuz 

buldukları unsurların dağılımı 

Olumsuz bulunan unsurlar Gözlem sayısı (n) % 
Konaklamanın kısıtlı olması 48 33,33 
Elektrik direkleri 47 32,64 
Tur otobüslerinin dar sokaklara girmesi 46 31,94 
Tuvalet olanaklarının yetersiz olması 43 29,86 
Yeme-içme olanaklarının  kısıtlı oluşu 23 15,97 
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Şekil 5.9 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Safranbolu Yörükköyü’nde olumsuz 
buldukları unsurların grafik dağılımı 

 
 
Çizelge 5.10 ve Şekil 5.10 da görüldüğü üzere; çalışma alanında Pazar sabahları dahil 

olmak üzere ziyaret ve konaklama gibi aktivitelere bakış açıları sorulduğunda % 

86,11’lik bir dilimle olumlu bir yaklaşım belirlenmiştir.  

 
 

Çizelge 5.10 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Pazar sabahları dahil olmak üzere 
ziyaret, konaklama gibi aktivitelere yaklaşımları 

Aktivitelere katılım isteği Gözlem sayısı (n) % 
Evet 124 86,11 
Hayır  20 13,89 
Toplam 144 100 
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Şekil 5.10 Rekreasyonel etkinliklere katılanların Pazar sabahları dahil olmak üzere 
ziyaret, konaklama gibi aktivitelere yaklaşımlarının grafik dağılımı 

 
 
Rekreasyonel etkinliklere katılanların çalışma alanındaki özellikler doğrultusunda 

düşündükleri geliştirilebilecek turizm aktivitelerine ilişkin soruya cevapları ise Çizelge 
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5.11 ve Şekil 5.11’de belirtilmiştir. Buna gore % 89,58’lik (124) büyük bir payla kültür 

turizmi ilk sırayı alırken diğer turizm türleri de birbirine çok yakın yüzdelik dilimlerle 

sıralanmışlardır.  

 

 
Çizelge 5.11 Rekreasyonel etkinliklere katılanlara göre Safranbolu Yörükköyü’nde 

geliştirilebilecek turizm aktivitelerinin dağılımı 
 
Geliştirilebilecek turim aktiviteleri Gözlem sayısı (n) % 
Kültür turizmi 124 89,58 
Kırsal turizm 81 56,25 
Doğa turizmi 81 56,25 
Tarımsal turizm 79 54,86 
Yeme-içme turizmi  79 54,76 
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Şekil 5.11 Rekreasyonel etkinliklere katılanlara göre Safranbolu Yörükköyü’nde 

geliştirilebilecek turizm aktivitelerinin grafik dağılımı 
 
 

Bölgede turizmi canlandırmak adına yapılması gerekenler sorusuna ise;  % 65,97 (95 

kişi) ile ilk sırayı çok iyi bir tanıtım şıkkı alırken yerel halkın turizm içerisinde aktif bir 

şekilde yer alması ve uygulama ve planlama aşamasını kapsayan iyi bir organizasyon  

şıkları da % 31,94  (46 kişi) lik eşit oranlarla ikinci sırayı almışlardır.   

 
 
Bölgeyi yakın çevrenize önerir misiniz sorusuna ise % 99,31 (143kişi) ile olumlu yanıt 

alınmıştır.  
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• Çapraz tablolar 
 
 
Ziyaretçilere yönelik yapılan anket çalışması ile elde edilen birincil veriler tablolar ve 

grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmelerin yanı sıra hedef 

kitlenin kişisel özellikleri ile konuya ve alana yaklaşımlarının daha net algılanması için 

çok sayıda soru çapraz sorgulamalar çerçevesinde ele alınmıştır. Çapraz sorgulamalar 

“ki kare” istatistiği ile yapılmıştır. Buna bağlı olarak da p<0,05 veya p<0,01 ise 

istatistik olarak anlamlı ilişkilerin görüldüğü durumlar olarak belirlenmiştir. Istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkilerin görüldüğü durumlarda bağımlılık ilişkisini görmek için ise 

bağımlılığın derecesi olarak “ Kontingenz Katsayısı (cc)” hesaplanmıştır.  

 

Çizelge 5.12 Yaş gruplarına göre, tatil yeri seçerken çocukların vakit geçirmesine uygun 
mekan varlığına dikkat edenlerin dağılımı 

 
Ailece tatil yeri seçerken çocukların vakit geçirmesine 
uygun mekan varlığını dikkate alma durumu 

 

Evet Hayır 

Toplam 

 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
18-29 25 35 7 10 32 22 
30-39 19 26 43 60 62 43 
40-49 18 25 11 15 29 20 
60 ve üz 6 8 5 7 11 8 
50-59 4 6 6 8 10 7 
Toplam 72 100 72 100 144 100 
P<0,01, cc: 0,36 
 
 
Çizelge 5.12’ ye göre tatil yeri seçerken çocuklar için uygun mekan varlığının  olma 

durumu yaş gruplarından bağımsız değildir. Buna gore; en çok  18-29 yaş grubundaki 

kişiler % 35 (25 kişi) ile bir tatil yeri seçerken çocukları için uygun mekanların olmasını 

tercih etmişlerdir. 

 
 
Yaş gruplarına göre,  hafta sonu ve kısa dönemli gezilerle tercih edilen mekanlar 

arasındaki ilişki Çizelge 5.13’de verilmiştir. Buna göre en çok 18-29 yaş grubu 
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arasındaki kişiler ile 30-39 yaş grubu arasındaki kişiler % 31 (25 kişi)’ lik bir eşit oranla 

doğal köy yaşantısını yerinde görmeyi tercih etmişlerdir.  

 
 

Çizelge 5.13 Yaş gruplarına göre  hafta sonu ve kısa dönemli gezilerde  doğal köy 
yaşantısını yerinde görmek isteyenlerin oranı 

 
Hafta sonu ve kısa dönemli gezilerinde  doğal köy 
yaşantısını yerinde görme isteği Toplam 

 

Evet Hayır 
 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
18-29 25 31 7 12 32 23 
30-39 25 31 34 58 59 42 
40-49 17 21 11 19 28 20 
50-59 7 9 2 3 9 7 
60 ve üz 6 8 5 8 11 8 
Toplam 80 100 59 100 139 100 
P<0,05, cc: 0,29 
 
 

Tercih edilen aktiviteler ile yaş grupları arasındaki bağlantı da  Çizelge 5.14, Çizelge 

5.15 ve  Çizelge 5.16 da verilen çapraz tablolar yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre de 

piknik yapmayı en çok 30-39 yaş grubundaki kişiler tercih ederken, doğayı inceleme ve 

geleneksel yaşam kültürünü tanımayı en çok 18-29 yaş grubundaki insanlar tercih 

etmişlerdir.    

 
 
Çizelge 5.14  Yaş gruplarına göre  hafta sonu ve kısa dönemli gezilerde piknik yapma 

etkinliğinin dağılımı P< 0,05 cc: 0,26 
 

Yaş gruplarına göre  hafta sonu ve kısa dönemli 
gezilerde piknik yapma etkinliği isteği 

Evet Hayır 

Toplam 

 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
30-39 32 47 27 38 59 42 
18-29 20 29 12 17 32 23 
40-49 8 12 20 28 28 20 
60 ve üz 6 9 5 7 11 8 
50-59 2 3 7 10 9 7 
Toplam  68 100 71 100 139 100 
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Çizelge 5.15 Yaş gruplarına göre hafta sonu ve kısa dönemli gezilerde doğayı inceleme 
etkinliğinin  dağılımı 

Yaş gruplarına göre hafta sonu ve kısa dönemli 
gezilerinde doğayı inceleme etkinliği isteği  

Evet Hayır 

Toplam 

 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
30-39 21 28 38 59 59 42 
18-29 23 30 9 14 32 23 
40-49 16 21 12 19 28 20 
60 ve üz 8 11 3 5 11 8 
50-59 7 10 2 3 9 7 
Toplam  75 100 64 100 139 100 
P< 0,01 cc: 0,32 
 
 

Çizelge 5.16.  Yaş gruplarına göre hafta sonu ve kısa dönemli gezilerde geleneksel 
yaşam kültürünü tanıma etkinliğinin  dağılımı 

Yaş gruplarına göre hafta sonu ve kısa dönemli gezilerde 
geleneksel yaşam kültürünü tanıma etkinliği isteği  

Evet Hayır 

Toplam 

 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
30-39 14 24 45 56 59 42 
18-29 18 31 14 17 32 23 
40-49 15 26 13 16 28 20 
60 ve üz 6 10 5 6 11 8 
50-59 5 9 4 5 9 7 
Toplam  58 100 81 100 139 100 
P< 0,01 cc: 0,30 
 
 
 
Yaş gruplarına göre,  bölge ve yakın çevresinde gerçekleştirilecek konaklamalı bir 

turizm aktivitesine yaklaşıma bakıldığında ise, en çok 30-39 yaş grubundaki kişiler % 

39 (48 kişi) ile olumlu bir yaklaşım sergilemişlerdir (Çizelge 5.17).  
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Çizelge 5.17 Yaş gruplarına göre Safranbolu Yörükköyü ve yakın çevresinde geleneksel 
mimariye sahip evlerde ziyaret konaklama, Pazar sabahları kahvaltı gibi 
aktivitelerin  dağılımı 

 

Safranbolu Yörükköyü ve yakın çevresinde geleneksel 
mimariye sahip evlerde ziyaret konaklama, Pazar sabahları 
kahvaltı gibi aktivitelere katılma isteği  

Evet Hayır 

Toplam 

 

Yaş 
grupları 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
30-39 48 39 14 70 62 43 
18-29 32 26 - - 32 22 
40-49 26 21 3 15 29 20 
60 ve üz 9 7 2 10 11 8 
50-59 9 7 1 5 10 7 
Toplam 124 100 20 100 144 100 
P< 0,005,  cc:0,25 
 
 
Yukarıda tablo halinde verilen çizelgelerin dışında;  tatil yeri seçerken göz önünde 

bulundurulması gerekenler cinsiyete, rekreasyonel etkinliklerde bulunurken tercih 

edilen mekanlar meslek gruplarına, eğitim ve meslek grupları ile çalışma alanı ve yakın 

çevresinde  dikkat çekilen özellikler eğitime ve meslek gruplarına, çalışma alanı ve 

yakın çevresinde olumsuz bulunan özellikler ise yaş ve eğitime  ve yaş, eğitim ve 

meslek grupları ile bölge ve yakın çevresinde turizme yönelik yapılabilecek aktivite 

türleri yaş eğitim ve meslek gruplarına istatistiki açıdan bağımlı değildir sonucu 

çıkmıştır. 

Hafta Hafta sonu ve kısa döne4mli gezilerinde 
 

5.1.2 Yerel halka yönelik anketlerden elde edilen  bulgular  

 
Bölgeye yönelik gerçekleştirilen kırsal turizm çalışmasında elde edilen sonuçların 

uygulamaya aktarılmasında etkin olacak grubun yerel halk olduğu düşüncesi baz 

alınarak anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda yapılan anket ile, yalnızca 

yerel halkın turizmden beklentileri tespit edilmekle kalmayıp, aynı zamanda halkın 

eğilimleri, sosyo-ekonomik özellikleri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  
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Anketlerin doldurulması yüz yüze görüşmeler ile yapılmıştır. Yerel halka yönelik 

yapılan anketlerde tam sayım yöntemi baz alınmş ancak bir kısım kişilerin ankete 

olumlu yaklaşmaması bir kısım kişilerin de sağlık problemleri nedeniyle anket 50 kişi 

ile sınırlı kalmıştır. Bireylere yöneltilen sorularda; (ziyaretçilere yönelik olarak yapılan 

anket çalışmasında olduğu gibi) uygun buldukları birden fazla seçeneği işaretlemeleri 

istendiğinden bazı sorularda her bir seçenek ayrı bir soru olarak değerlendirilmiştir.  

Safranbolu Yörükköyü yerel halkına yönelik anket çalışmasının değerlendirildiği 

çizelgelerde; 

 
 
N: Çizelgeye bağlı olarak sütun toplamını veya anket formuna cevap veren toplam 50 

bireyi 

n: Anket formunda yer alan sorulara cevap veren kişi sayısını ifade etmektedir.  

 
 
• Sosyodemografik ve ekonomik yapıya ilişkin bulgular 
 
 
Ankete katılan toplam 50 bireyden % 58’i erkek % 42’i kadındır. Medeni durum 

dikkate alındığında da % 82’si evli, % 18’i bekardır. Evli olan bireylerin % 44 (22 

kişi)’ü üç ve daha fazla çocuk sahibi iken % 18 (9 kişi)’i hiç çocuk sahibi olmayan 

kişilerin oranıdır. Bireylerin cinsiyet ve medeni durumları Çizelge  5.18, Şekil 5.12’de 

ve Çizelge 5.19 ile Şekil 5.13’de verilmiştir.  

 
 
Çizelge 5.18  Bireylerin cinsiyetlerine göre dağılımı (N=50) 
 
Cinsiyet Gözlem sayısı (n) %  
Erkek 29 58 
Kadın  21 42 
Toplam  50 100 
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Şekil 5.12 Bireylerin cinsiyetlerine göre grafik dağılımı 
 
 
Çizelge 5.19 Bireylerin medeni durumlarına göre dağılımı (N=50) 
 
Medeni durum  Gözlem sayısı (n) % 
Evli 41 82 
Bekar 9 18 
Toplam  50 100 
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Şekil 5.13 Bireylerin medeni durumlarına göre grafik  dağılımı 
 
 

Çizelge 5.20 ve Şekil 5.14 incelendiğinde, ankete katılan bireylerin % 56’sının 40-59, 

% 28’inin 18-39 ve %16’sının 60 ve üzeri yaş grubu arasında olduğu görülmektedir. 

Buna göre, çoğunluğu orta yaş grubu oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 5.20 Bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı (N=50) 
 
Yaş Grupları Gözlem sayısı (n) % 
40-59 28 56 
18-39 14 28 
60 ve üzeri 8 16 
Toplam  50 100 
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Şekil 5.14 Bireylerin yaş gruplarına göre grafik  dağılımı 
 
 
Çizelge 5.21 Bireylerin öğrenim durumuna göre dağılımı (N=50) 
 
Öğrenim durumu  Gözlem sayısı (n) % 
İlkokul 24 48 
Lise ve üstü 15 30 
Ortaokul 11 22 
Toplam 50 100 
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Şekil 5.15 Bireylerin öğrenim durumuna göre grafik dağılımı 
 
 
 
Yerel halkın öğrenim durumlarını gösteren Çizelge 5.21 ve Şekil 5.15’e bakıldığında; 

ilkokul mezunu olanlar % 48 iken, lise ve üstü mezunlar % 30 ve ortaokul mezunları da 

% 22’lik dilimi oluşturmuştur. Ankete katılan bireylerde okuma yazma bilmeyen birey 

bulunmamaktadır.  

 

 
Meslek grupları dikkate alındığında ise Çizelge 5.22 ve Şekil 5.16’dan da anlaşılacağı 

üzere  % 38 ile ev hanımı, % 20 emekli ve  % 14 nitelikli tarım ve hayvancılık çalışanı 

olduğu görülmüştür.  
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Çizelge 5.22 Bireylerin  meslek durumuna göre dağılımı (N=50) 
 
Meslek durumu  Gözlem sayısı (n) % 
Ev hanımı 19 38 
Emekli 10 20 
Nitelikli tarım, hayvancılık çalışanı 7 14 
Hizmet ve satış elemanı 5 10 
Öğrenci 5 10 
Devlet personeli 4 8 
Toplam 50 100 
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Şekil 5.16 Bireylerin  meslek durumuna gore dağılımı 
 
 
 

Bireylerin sosyal güvenlik kapsamları dikkate alındığında  % 68 ile SSK’ya bağlı 

olanlar ilk sırayı alırken herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler de % 24’lük bir 

payı oluşturmuşlardır (Çizelge 5.23 ve Şekil 5.17).   

 
 
Çizelge 5.23 Bireylerin sosyal güvenlik kapsamına ilişkin bulgular (N=50) 
 
Sosyal güvenlik kapsamı Gözlem sayısı (n) % 
SSK 34 68 
Sosyal güvencesi olmayan  12 24 
Bağkur  4 8 
Toplam 50 100 
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Şekil 5.17 Bireylerin sosyal güvenlik kapsamına ilişkin bulguların grafik dağılımı 
 
 
 
• Tarımsal üretim yapısına ilişkin bulgular 
 
 
Çizelge 5.24 Bitkisel üretimle uğraşan bireylerin  tarla arazisi büyüklüğüne göre 

dağılımı 
 
Tarla arazisi büyüklüğü (da) Gözlem sayısı (n) % 
1-9  15 34,09 
10-19  11 25 
20-39  11 25 
40  ve üzeri 10 15,91 
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Şekil 5.18 Bitkisel üretimle uğraşan bireylerin  tarla arazisi büyüklüğüne göre grafik  
dağılımı 

 
 

Çizelge 5.24 ve Şekil 5.18’de görüldüğü üzere; tarla arazisi büyüklüğüne yönelik soruya 

% 34,09’luk kısım  1-9 da arası yanıtını verirken, 10 da ve üzeri araziye sahip kişilerin 

yüzdesi  % 65,91 olmuştur.   
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Çizelge 5.25 Bitkisel üretimle uğraşan bireylerin  bağ-bahçe büyüklüğüne göre dağılımı 
 
Bağ-bahçe büyüklüğü (da) Gözlem sayısı (n) % 
1-4  19 43,18 
5-9  10 22,73 
10 ve üzeri 9 20,45 
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Şekil 5.19 Bitkisel üretimle uğraşan bireylerin  bağ-bahçe büyüklüğüne göre grafik  

dağılımı 
 
 
Çizelge 5.25 ve Şekil 5.19’da verildiği gibi, bağ-bahçe büyüklüğü 1-4 da arasında 

olanlar % 43,18’lik bir paya sahiptir.  

 
 
Çizelge 5.26 Hayvansal üretim ile uğraşan bireylerin  hayvan (inek) varlığına göre 

dağılımı 
Hayvan (inek) varlığı  Gözlem sayısı (n) % 
1-2 adet  14 60,87 
2 ve üzeri 7 30,43 
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Şekil 5.20 Hayvansal üretim ile uğraşan bireylerin  hayvan (inek) varlığına göre grafik 

dağılımı 
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Hayvansal üretim ile uğraşan bireylerin hayvan varlığı sayıları da Çizelge 5.26 ile Şekil 

5.20’de verilmiştir. Buna gore 1-2 adet büyükbaş hayvana  sahip olanların oranı %  

60,87’lik bir dilimle temsil edilmiştir. 

 
 
• Çalışma alanına ilişkin farkındalığa, bilinç düzeyine yönelik bulgular 
 
 
Çizelge 5.27 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’ne özgü buldukları  özellikler 
 
Köye özgü bulunan özellikler Gözlem sayısı (n) % 
Geleneksel mimarisiyle kırsal doku 47 97,92 
Tarımsal yapı ve yöresel ürünler 40 80 
Doğal bitki örtüsü ve safran 40 80 
Araç çayı, göl, kanyon 36 72 
Yörük kültürü, geleneksel el işleri 62 31 
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Şekil 5.21 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’ne özgü buldukları  özelliklerin grafik 
dağılımı 

 
 
 
Çizelge 5.27 ve Şekil 5.21’e göre, bireylerin  çalışma alanının doğal ve kültürel 

değerlerine yönelik olarak özgün buldukları özelliklerin dağılımı incelendiğinde, ankete 

katılan bireylerin % 97,92’lik dilimi (47 kişi) geleneksel mimarisi ile kırsal dokuyu 

tercih etmiştir. Bunu % 80 ile  tarımsal yapı ve yöresel ürünler ile doğal bitki örtüsü ve 

safran izlemiştir. Bireylerin  % 72’si Araç Çayı, göl ve kanyonu, % 31’i de yörük 

kültürü ve geleneksel el işlerini tercih etmişlerdir. 
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Çizelge 5.28 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’nde gördükleri en önemli sorunların 
dağılımı 

 
Köy ve yakın çevresindeki sorunlar  Gözlem sayısı (n) % 
Köyden kente göç 41 82 
Genç iş gücünün yok denecek kadar az olması 40 80 
İşsizlik 31 62 
Ekonomik güçlük 27 54 
Alt yapı yetersizliği 5 10 
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Şekil 5.22 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’nde gördükleri en önemli sorunların grafik 

dağılımı 
 
 

Yerel halka göre köyde görülen en önemli sorunların dağılımına bakıldığında köyden 

kente göç % 82 (41) ile ilk sırayı alırken hemen onu % 80 (40 kişi) ile genç işgücünün 

yok denecek kadar az olması izlemektedir  (Çizelge 5.28 ve Şekil 5.22).   

 
Aileden göç edenlerin köye tekrar geliş nedenlerine bakıldığında ise ankete katılan 

bireylerin % 50’si kışlık erzak hazırlamaya ve almaya yanıtını vermişlerdir. Turizm 

imkanı yaratıldığında geri dönme durumuna ilişkin soruya ise % 58 ile olumsuz bir 

yanıt verilmiştir.  

 
 

• Çalışma alanına yönelik olarak turizm-rekreasyon arz isteğine  ilişkin bulgular 
 
 
Yörede gerçekleştirilecek  turizm uygulamalarının yararlarına yönelik sorunun 

dağılımına bakıldığında, ankete katılan bireylerin  % 78’i (39 kişi) ile köyün 

kalkındırılması-modernleştirilmesi yanıtı ilk sırayı almıştır.  
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Çizelge 5.29 Rekreasyonel etkinliklere katılanların kırsal turizme yönelik gezileri için 
Safranbolu Yörükköyü’ne gelmelerine yönelik bakış açıları 

  
Bakış açıları  Gözlem sayısı (n) %  
Olumlu 48 96 
Olumsuz  2 4 
Toplam 50 100 
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Şekil 5.23 Rekreasyonel etkinliklere katılanların kırsal turizme yönelik gezileri için 

Safranbolu Yörükköyü’ne gelmelerine yönelik bakış açılarının grafik 
dağılımı 

 

 

Çizelge 5.29 ve Şekil 5.23’e göre, turistik ve rekreatif amaçlı olarak gelecek kişilerin 

Safranbolu- Yörükköyü’nü tercih etmelerine yönelik görüşleri sorulduğunda %96’lık 

bir dilim olumlu olarak yanıt vermiştir.  

 

Bireylerin farklı turizm aktivite çeşitlerinin dağılımına yönelik görüşleri ise Çizelge 

5.30 ve Şekil 5.24 de verilmiştir. Buna göre % 94 ile kültür turizmi ilk sırayı alırken, 

bunu % 88 ile tarımsal turizm, % 86 ile yeme-içme turizmi, % 82 kırsal turizm ve % 74 

ile doğa  turizmi takip etmiştir.  

 
 
Çizelge 5.30 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’nde geliştirilebilecek turizm aktivileri 

dağılımı hakkındaki görüşleri 

Köyde geliştirilebilecek turizm aktiviteleri Gözlem sayısı (n) % 
Kültür turizmi 47 94 
Tarımsal turizm 44 88 
Yeme-içme turizmi 43 86 
Kırsal turizm 41 82 
Doğa turizmi 37 74 
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Şekil 5.24 Bireylerin Safranbolu Yörükköyü’nde geliştirilebilecek turizm aktiviteleri 
dağılımı hakkındaki görüşlerinin grafik dağılımı 

 
 
Çizelge 5.31 Bireylerin turizm konusundaki çalışmalara verecekleri destek   türlerine 

ilişkin görüşleri  
 
Destek türleri  % Gözlem sayısı (n) 
Yemek çeşitleri ve tarımsal ürün 82 41 
Rehberlik 74 37 
Arazi kullanımı 54 27 
Konaklama imkanı 46 23 
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Şekil 5.25 Bireylerin turizm konusundaki çalışmalara verebilecekleri destek türlerine 

ilişkin görüşlerinin grafik dağılımı 
 

 

Çizelge 5.31 ve Şekil 5.25’e göre; yemek çeşitlerinin turistlere sunulması ve tarımsal 

ürünlerin satışına yönelik işleri  % 82’lik bir kısım tercih etmiştir. Rehberlik hizmeti % 

74, arazinin bir kısmından turistlerin yararlanmasına yönelik  hizmet  % 54 ve 

konaklama hizmeti % 46 lık bir pay ile tercih edilmiştir.    
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Köyde gerçekleştirilecek turizm çalışmasının başarı koşulları ise Çizelge 5.32 ve Şekil 

5.26’da verilmiştir. Buna göre % 34 ile maddi destek ilk sırayı alırken bunu % 30 (15 

kişi) luk bir pay ile iyi bir organizasyon ve iyi bir planlama   izlemektedir.  

 
 
Çizelge 5.32 Bireylere göre Safranbolu Yörükköyü’nde  gerçekleştirilecek turizm 

çalışmasının başarı koşulları 
 

Köyde gerçekleştirilecek turizm çalışmasının başarı 
koşulları 

Gözlem 
sayısı (n) 

% 

Geliştirilecek turizm türleri için maddi destek 17 34 
Turizm türlerinin nerede ve nasıl gerçekleştirileceğini içeren 
iyi bir planlama    

15 30 

Uygulama ve planlama aşamasını kapsayan iyi bir 
organizasyon 

15 30 

Çok iyi bir tanıtım  14 29 
Yerel halkın turizm hizmeti içerisinde aktif bir şekilde yer 
alması 

11 22 
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Şekil 5.26 Safranbolu Yörükköyü’nde  gerçekleştirilecek turizm çalışmasındaki başarı 

koşullarının grafik dağılımı 
 
 

• Çapraz Tablolar 
 
 
Yerel halka yönelik anket çalışmaları ile elde edilen birincil veriler çizelge ve şekiller 

yardımı ile değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmelerin yanı sıra çalışmaya katkı 

sağlayacağı düşüncesi ile çok sayıda soru, çapraz sorgulamalar çerçevesinde ele 

alınmıştır. Çapraz sorgulamalarda p< 0,05 veya p< 0,01 ise istatistiksel olarak anlamlı 
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ilişkilerin görüldüğü durumlar olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı 

ilişkilerin görüldüğü sorgulamalar  bu bölümde verilmiştir.  

 

 
Ankete katılan bireylerin meslek grupları ile ziyaretçilerin köy ve yakın çevresinde 

doğal turizm amaçlı çeşitli rekreasyonel aktivitelerde bulunmasına yönelik bakış açıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre; en çok % 38 (14 kişi) lük bir oranla ev hanımları, köy ve yakın 

çevresinde doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri, piknik, trekking gibi aktivitelerin 

yapılmasını olumlu karşılarken; % 5 (9 kişi)’lik bir oranla  nitelikli tarım ve hayvancılık 

çalışanları en düşük yüzdeyi temsil etmişlerdir (Çizelge 5.33). 

 
 
Çizelge 5.33 Meslek grupları ile köy ve yakın çevresinde doğa yürüyüşleri, bisiklet 

gezileri, piknik, trekking gibi aktivitelerin yapılabilmesine yönelik ilişki 
 

Köy ve yakın çevresinde doğa 
yürüyüşleri, bisiklet gezileri, piknik, 
trekking gibi aktivitelerin 
yapılabilmesine yönelik dağılım 

Evet 
 
Hayır 

Toplam 
Meslek durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ev hanımı 14 38 5 38 19 38 
Emekli 8 21 2 15 10 20 
Nitelikli tarım, 
hayvancılık çalışanı 

2 5 5 38 7 14 

Hizmet ve satış 
elemanı 

5 14 - - 5 10 

Öğrenci 5 14 0 - 5 10 
Devlet personeli 3 8 1 9 4 8 
Toplam 37 100 13 100 50 100 
(P<0,01 , cc: 0,52)  
 
 
Eğitim durumu ile arazisinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak isteyen 

ziyaretçilerin yararlanmasına ayırarak  destek verenlerin dağılımına baktığımızda ise en 

fazla oranı % 54 (22 kişi) ile ilköğretim mezunu bireyler oluşturmaktadır (Çizelge 

5.34).  
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Çizelge 5.34 Eğitim durumu ile arazisinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak 
isteyen ziyaretçilerin yararlanması için destek verenlerin ilişkisi 

 
Arazinin bir bölümünü tarımsal faaliyet 
yapmak isteyen ziyaretçilerin 
yararlanması için destek verenler 

Evet 
Hayır 

Toplam 
Eğitim durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ilköğretim mezunu 22 54 2 22 24 48 
Üniversite ve üstü 9 22 6 67 15 30 
Lise mezunu 10 24 1 11 11 22 
Toplam 41 100 9 100 50 100 
P<0,05 cc: 0,35 
 
 

Meslek grupları ile arazisinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak isteyen 

ziyaretçilerin yararlanmasına ayırarak destek verenlerin dağılımında istatistiksel 

anlamda bir ilişki görülmektedir. Buna göre,  en fazla oranı % 48 (13 kişi) ile ev 

hanımları oluşturmaktadır (Çizelge 5.35). 

 
 
  Çizelge 5.35. Meslek grupları ile arazinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak 

isteyen ziyaretçilerin yararlanmasına ayırarak turizm çalışmalarına 
destek verenlerin ilişkisi 

  
Turizm çalışmalarında arazinin bir 
bölümünü tarımsal faaliyet yapmak 
isteyen ziyaretçilerin yararlanması için 
turizmde kullanılmasına destek verenler 

Evet 
Hayır 

Toplam 
Meslek durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ev hanımı 13 48 6 26 19 38 
Emekli 6 22 4 17 10 20 
Nitelikli tarım ve 
hayvancılık çalışanı 

3 11 4 17 7 14 

Hizmet ve satış 
elemanı 

5 19 0 - 5 10 

Öğrenci 0 - 5 22 5 10 
Devlet personeli 0 - 4 17 4 8 
Toplam 27 100 23 100 50 100 
P<0,01 cc: 0,50 
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Çizelge 5.36’da, meslek grupları ile rehber ve servis hizmeti sağlama konusunda  turizm 

çalışmalarına destek verenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. Buna göre % 38 (14 kişi) ile ev hanımları ilk sırayı almıştır. 

 

 
Çizelge 5.36  Meslek grupları ile gelen ziyaretçilere servis ve rehberlik hizmeti olarak 

aktif rol alarak turizm çalışmalarında destek vermek isteyenler arasındaki 
dağılım 

 
Turizm çalışmalarında gelen 
ziyaretçilere servis ve rehberlik hizmeti 
olarak turizmde aktif rol almaya destek 
verenler 

Evet 
Hayır 

Toplam 
Meslek durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ev hanımı 14 38 5 38 19 38 
Emekli 10 27 0 - 10 20 
Nitelikli tarım ve 
hayvancılık çalışanı 

1 3 6 46 7 14 

Hizmet ve satış 
elemanı 

5 13 - - 5 10 

Öğrenci 4 11 1 8 5 10 
Devlet personeli 3 8 1 8 4 8 
Toplam 37 100 13 100 50 100 
P<0,01 cc: 0,52 
 

 
 
Çizelge 5.37 Yaş grupları ile köy ve yakın çevresinde tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin 

köye özgü olmasına yönelik ilişki 
 

Tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin köye 
özgü olduğunu belirtenler 

Evet 
Hayır 

Toplam 
Yaş grupları 

Sayı % Sayı  % Sayı % 
40-59 24 60 4 40 28 56 
18-39 8 20 6 60 14 28 
60 ve üstü 8 20 0 - 8 16 
Toplam 40 100 10 100 50 100 
P<0,05 cc: 0,35   
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Çizelge 5.37’ye göre ise, yaş grupları ile tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin köye özgü 

olduğunu düşünenler arasında istatistiksel olarak anlamlıbir ilişki vardır. Bu orana  

baktığımızda ise % 60 (24 kişi) ile 40-59 yaş grubu arasında ilk sırayı almaktadır. 

 

 
Çizelge 5.38’de de eğitim durumu ile tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin köye özgü 

olduklarını belirtenlerin ilişkisi görülmektedir. Buna göre % 60 (24 kişi) ile ilköğretim 

mezunu olanların oranı en fazladır.  

 
 

Çizelge 5.38 Eğitim durumuna göre tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin köye özgü 
olduğunu belirtenler arasındaki ilişki 

 
Tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin köye 
özgü olduğunu belirtenler 

Evet 
Hayır 

Toplam 
Eğitim durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ilköğretim mezunu 24 60 0 - 24 48 
Üniversite ve üstü 7 18 8 80 15 30 
Lise mezunu 9 22 2 20 11 22 
Toplam 40 100 10 100 50 100 
P<0,01 cc: 0,50 
 
 
Yöresel el sanatları, hasat festivalleri, gıda festivalleri ve tarımsal amaçlı fuarları içeren 

kırsal turizm yapılabilmesine olumlu yaklaşanlarda ise % 48 (13 kişi) ile ev hanımları 

birinci sırayı alırken onu % 22 (6 kişi) ile emekliler izlemiştir (Çizelge 5.39).  

 
 
Ayrıca yaş grupları ve cinsiyet durumları köy ve yakın çevresinde turizme yönelik 

yapılabilecek aktiviteler ve turizm konusundaki çalışmalara verilecek destek türleri 

arasındaki dağılımlar analiz edilmiştir. Ancak istatistiki açıdan birbirlerinden bağımsız 

oldukları için burada değinilmemiştir. Ayrıca eğitim durumları ile köy ve yakın 

çevresinde turizme yönelik yapılabilecek aktiviteler arasındaki ilişkiye bakılmış burada 

da istatistiki açıdan bir bağ görülmediği için açıklanmamıştır.  
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Çizelge 5.39 Meslek gruplarına göre köy ve yakın çevresinde yöresel el sanatları, hasat 
festivalleri, gıda festivalleri ve tarımsal amaçlı fuarları içeren kırsal 
turizm yapılabilmesine yönelik ilişki 

 
Köy ve yakın çevresinde yöresel el 
sanatları, hasat festivalleri, gıda 
festivalleri ve tarımsal amaçlı fuarları 
içeren kırsal turizm yapılabilmesine 
yönelik dağılım  

Evet 
Hayır 

Toplam 
Meslek durumu  

Sayı % Sayı  % Sayı % 
Ev hanımı 13 48 6 26 19 38 
Emekli 6 22 4 17 10 20 
Nitelikli tarım ve 
hayvancılık çalışanı 

3 11 4 17 7 14 

Hizmet ve satış 
elemanı 

5 19 0 - 5 10 

Öğrenci 0 - 5 22 5 10 
Devlet personeli 0 - 4 17 4 8 
Toplam 27 100 23 100 50 100 
P<0,01 cc: 0,50 
 
 
 
5.1 Yöntemin Araştırma Alanına Uygulanması Sonucu Elde Edilen  Bulgular 

 
Bu bölümde; yöntem kısmında ayrıntılı olarak açıklanan her bir kullanım için verilen 

çizelgeler doğrultusunda oluşturulan haritalara yönelik elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir. 

 
 
5.1.1 Tarımsal turizm kullanımına ilişkin potansiyel 

 
Araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerine bağlı olarak saptanan tarımsal 

turizm alternatifine ilişkin olarak; literatür taraması ve uzman görüşü alınarak belirlenen 

değerlendirme faktörü sayısı sebze kullanımında 12, meyve kullanımında ise  13 olarak 

alınmıştır. Tarımsal turizm kullanımına ilişkin olarak belirlenen potansiyel, meyve-bağ 

ve sebze kullanımının farklı ekolojik istekleri olmasından dolayı ayrı ayrı olarak ele 

alınmış sonra tek bir paftada birleştirilmiştir. 
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5.1.1.1  Topografik potansiyel  

 

89,86 km2 lik bir alanı kapsayan araştırma alanının, topografik yapı potansiyelini 

saptamak için eğim, bakı ve yükseklik grupları incelenmiştir.  

 

 
5.1.1.1.1 Meyve-bağ  kullanımı için topografik potansiyel 

 
• Yükseklik Grupları  

 
Meyve-bağ kullanımına yönelik olarak belirlenen yükseklik grupları açısından en uygun 

bölgeler  Harita 5.1’de verilmiştir.  

 
 
Harita 5.1’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Düzce Kanyonu’nun doğu ve 

batısında yer alan bölgeler ile Akören (Akveren) köyünün kuzeyinde yer alan bölgeler 

dışında kalan alanlardır.  

 
 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan 350-750 m yüksekliğe sahip olan bölgelerdir.  

 

 
• Eğim 

  
Meyve- bağ kullanımına yönelik olarak belirlenen eğim açısından en uygun bölgeler  

Harita 5.2 de verilmiştir. 

 

 
Harita 5.2’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın bulunduğu kesimlerin 

bir kısmı ve Düzce Kanyonu’nun bulunduğu çok dik eğime sahip alanlar dışındaki 

bölgeleri kapsayan alanlardır.  
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Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan % 2- 20 eğime sahip olan bölgelerdir.  

 
 
• Bakı  

 
Meyve-bağ kullanımına yönelik olarak belirlenen bakı açısından en uygun bölgeler  

Harita 5.3’de verilmiştir  

 
 
Harita 5.3’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar, Düzce Kanyonu’nun batı kısımları 

ile Araç Çayı’nın güney kesimlerindeki bazı bölgeler dışında kalan  alanları kapsayan 

bölgelerdir.   

 
 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan güney ve güneybatı bakarlara sahip olan bölgelerdir.  

 

 
5.1.1.1.2 Sebze kullanımı için topografik potansiyel 

 
• Yükseklik grupları  

 

Sebze kullanımına yönelik olarak belirlenen yükseklik grupları açısından en uygun 

bölgeler  Harita 5.4’de verilmiştir.  

 
 
Harita 5.4’e göre, yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının güney kesimleri, 

Konarı ve Yörükköy yerleşim birimlerini içine alan kısım ile Akören köyünün güney ve 

batı kesimlerini kapsayan bölgelerdir.  

 

 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan 350-650 m yüksekliğe sahip olan bölgelerdir.  
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• Eğim  

 
Sebze kullanımına yönelik olarak belirlenen eğim açısından en uygun bölgeler  Harita 

5.5’de verilmiştir.  

 

 
Harita 5.5’e göre; bu alanlar  Konarı ve Yörükköy yerleşim birimlerini içine alan kısım, 

Araç Çayı’nın güneybatı ve kuzeybatı kesimi ile Akören ve Konarı köylerinin kuzey 

kısımları ve araştırma alanı sınırının kuzeybatı ve kuzeydoğu bölümleridir.  

 

 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan % 0-6 eğime sahip olan bölgelerdir.  

 
 

• Bakı  

 
Sebze kullanımına yönelik olarak belirlenen bakı açısından en uygun bölgeler  Harita 

5.6’da verilmiştir.  

 
 

Harita 5.6’a göre yüksek potansiyele sahip alanlar, Araç Çayı’nı çizgisel bir hat 

boyunca kapsayan bölgelerde yer almaktadır. 

 

 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan düz alanlar ve güney bakarlara sahip olan bölgelerdir.  

 

 
5.2.1.2   İklim potansiyeli 

 
Kılıç (1986)’a göre; başarılı ve kazançlı bir tarım için planlanan çalışmaların o bölgenin 

iklim yapısı ile tam bir uygunluk göstermesi gerekmektedir. Çünkü her bitkinin en iyi 

gelişme gösterdiği ve nitelikli, bol ürün verdiği ayrı bir iklim isteği vardır.  
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Bu açıdan önem taşıyan araştırma alanının iklim potansiyelini saptamak için; sıcaklık, 

yağış, rüzgar ve bağıl nem özellikleri incelenmiştir. İklim haritaları oluşturulurken; 

Araç, Kastamonu, Bartın, Bayramören, Çerkeş, Daday, Devrek, Eflani, Eskipazar, 

Karabük, Safranbolu ve Zonguldak olmak üzere uzun süreli gözlem yapmış toplam 12 

adet iklim istasyonunun verilerinden yararlanılmıştır.  

 

 
5.2.1.2.1 Meyve-bağ kullanımı için iklim potansiyeli 

 

Gelişme dönemi ortalama sıcaklığı ve yıllık ortalama sıcaklık, yıllık toplam yağış ve 

ortalama rüzgar hızı ile ilgili analiz çalışmasında, araştırma alanında tek değer çıktığı 

için bu haritalara yer verilmemiştir. 

                       
                                          
• Sıcaklık 

 
Meyve-bağ kullanımına yönelik olarak yaz ayları ortalama sıcaklığının  en uygun 

değerini aldığı alanlar  Harita  5.7’de verilmiştir. 

 
 

Harita 5.7’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın kuzeybatı ve 

güneybatı kısımları hariç diğer bölgeleri kapsayan alanlardır. 

 
 

Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan yaz ayları ortalama sıcaklığı 15-18 oC’e sahip olan 

bölgelerdir. 
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5.2.1.2.2 Sebze kullanımı için iklim potansiyeli 

 
Yaz ayları ortalama sıcaklığı ile ilgili analiz çalışmasında, araştırma alanında tek değer 

çıktığı için bu haritalara yer verilmemiştir. 

 
 
• Yağış  

 
Sebze kullanımına yönelik olarak yıllık yağış toplamı bakımından en uygun değerini 

alan  alanlar  Harita  5.8’de verilmiştir. 

 
 

Harita 5.8’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının kuzeydoğu ve 

kuzeybatısının  en uç bölgeleri dışındaki kısımları kapsayan  bölgelerdir. 

 
 

Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan yıllık yağış toplamı 350-550 mm’ ye sahip olan bölgelerdir. 

 

 
• Nem 

 

Sebze kullanımına yönelik olarak yaz ayları ortalama nemi bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.9’da verilmiştir. 

 
 
Harita 5.9’a göre yüksek potansiyele sahip alanlar; yıllık yağış toplamında olduğu gibi 

araştırma alanının kuzeydoğu ve kuzeybatısının  en uç bölgeleri dışındaki kısımları 

kapsayan  bölgelerdir. 

 
 

Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan yaz ayları ortalama nemi % 60-80  olan bölgelerdir. 
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5.2.1.3 Su varlığı erişim potansiyeli  

 

Tarımsal turizm açısından meyve-bağ ve sebze kullanımına yönelik olarak belirlenen su 

varlığı; hem Araç Çayı hem de derelere ulaşım mesafesi  uzmanlarca belirlenen 

değerlendirme ölçütleri çerçevesinde baz alınarak ortaya konmuştur.  

 
 

5.2.1.3.1 Meyve-bağ ve sebze için su varlığı erişim potansiyeli 

 
Tarımsal turizm kullanımına yönelik olarak su varlığı erişim potansiyeli bakımından en 

uygun değerini alan  alanlar  Harita  5.10’da verilmiştir. 

 
 
Harita 5.10’a göre; Araç Çayı’na 400’er m’lik aralıklarla  2 adet, Araştırma alanı 

sınırları içerisinde yer alan derelere ise 100’er m’lik aralıklarla toplam 4 adet bölge 

oluşturulmuştur.  

 
 
Derelere ve Araç Çayı’na ilk 100 m mesafeye kadar  yer alan kısımlar hariç zon 

içerisinde yer alan bölgeler meyve-bağ ve sebze kullanımı için 3 puanını alan en uygun  

nitelikteki yerlerdir.  

 

 
5.2.1.4 Toprak yapısı potansiyeli 

 
Araştırma alanının, toprak potansiyelini saptamak için büyük toprak grupları, arazi 

kullanım yetenek sınıfları, şimdiki alan kullanımı, toprak derinliği ve erozyon durumu  

incelenmiştir.  

 

 
5.2.1.4.1 Meyve-bağ için toprak yapısı potansiyeli 

 

Toprak yapısı özelliklerinden; büyük toprak grupları, arazi kullanım yetenek sınıfları, 

toprak derinliği açısından potansiyel tespit edilmiştir. 
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• Büyük toprak grupları 

 
Meyve-bağ kullanımına yönelik olarak büyük toprak grupları bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.11’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.11.’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneybatı ve 

güneydoğu kısımlarında yer alan bölgelerdir.  

 
 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan alüvyal ve kolüvyal  toprakların  yer aldığı  bölgelerdir. 

 

 
• Arazi kullanım yetenek sınıfları 

 
Meyve-bağ kullanımına yönelik olarak arazi kullanım yetenek sınıfları bakımından en 

uygun değerini alan  alanlar  Harita  5.12’de verilmiştir. 

 

 
Harita 5.12’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneybatısı, Akören 

köyünün bulunduğu kısım, Konarı ve Yörükköyü’nü içine alan bölge ile Konarı 

köyünün kuzeybatısında yer alan bölgelerdir. 

 

 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ kullanımı için 3 puan değerini alarak 

en uygun koşulunu sağlayan I. ve II. sınıf toprak özelliğine sahip olan bölgelerdir. 
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5.2.1.4.2 Sebze için toprak yapısı potansiyeli 

 
• Büyük toprak grupları 
 
 
Sebze kullanımına yönelik olarak büyük toprak grupları bakımından en uygun değerini 

alan  alanlar  Harita  5.13’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.13’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneybatı ve 

kuzeybatısında yer alan bölgeler ile Konarı köyünün kuzeydoğusunda yer alan 

bölgelerdir.  

 
 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan alüvyal toprak özelliğine sahip olan bölgelerdir. 

 

 
• Arazi kullanım yetenek sınıfları 
 
 
Sebze kullanımına yönelik olarak arazi kullanım yetenek sınıfları bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.14’de verilmiştir. 

 

 
Harita 5.14’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneydoğu, 

kuzeydoğu ve kuzeybatısında yer alan bölgeler ile Konarı, Yörükköyü ve Akören 

yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlardır. 

 

 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde sebze kullanımı için 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan I. ve II. sınıf toprak özelliğine sahip olan bölgelerdir. 
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• Meyve-bağ ve sebze için toprak derinliği 
 
 
Meyve-bağ ve sebze kullanımına yönelik olarak toprak derinliği bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.15’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.15’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneydoğusu, 

Akören köyünün ve Yörükköyü’nün  bulunduğu kısım, Konarı köyünün batısında ve 

Düzce Kanyonu’nun doğu ve batısında yer alan alanlardır. 

 
 
Bu alanlar tarımsal turizm içerisinde meyve-bağ ve sebze kullanımı için 3 puan değerini 

alarak en uygun koşulunu sağlayan toprak derinliği bakımından derin özelliğe sahip 

olan bölgelerdir. 

 
 

5.2.1.5  Yola uzaklık (Erişilebilirlik)  potansiyeli 

 
Tarımsal turizme yönelik olarak meyve-bağ ve sebze kullanımı için uzmanlarca 

belirlenen erişilebilirlik ölçütüne göre oluşturulan pafta Harita 5.16’da verilmiştir.  

 
 
Harita 5.16’da uzmanlarca saptanan 100 m’lik aralıklarla toplam 10 adet bölge 

oluşturularak yola 100 m uzaklıktaki yerler hariç olmak üzere; tampon bölge içerisine 

giren tüm alanlar tarımsal turizm kullanımı için en yüksek puanı alan yerler olmuşlardır 

(yolun etkisi ile oluşan toz, gürültü gibi olumsuzluklardan etkilenmemek için ilk 100 

m’lik hat alınmamıştır).  

 

 

Harita 5.16’ya göre bu alanlar,  araştırma alanının güney ve batı kesimleri ile Akören 

köyünü içine alan kuzeydoğu kesimlerini kapsamaktadır. Alanın bütün bölgeleri 

belirlenen tampon bölge içerisinde yer aldığı için ulaşılabilir niteliktedir.  
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5.2.2 Doğa turizmi için potansiyel 
 
 
Araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerine bağlı olarak saptanan doğa 

turizmi alternatifine ilişkin olarak ise; literatür taraması ve uzman görüşü alınarak 

belirlenen değerlendirme faktörü sayısı  13 olarak alınmıştır.  

 

 
5.2.2.1 Topografik potansiyel  

 
• Eğim  
 
Doğa turizmi (doğa sporlarına yönelik) olarak belirlenen eğim açısından en uygun 

bölgeler  Harita 5.17’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.17’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Araç Çayı’nın güneybatı, Akören 

köyünün kuzeybatı kesimleri ve kanyonların yer aldığı bölümler dışında  kalan 

bölgelerdir.  

 
 
Bu alanlar doğa turizmi için 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan % 0- 20 

arasında eğime sahip olan bölgelerdir. 

 
 
• Yükseklik grupları 
 
 
Doğa turizmi (doğa sporlarına yönelik) olarak belirlenen yükseklik grupları açısından en 

uygun bölgeler  Harita 5.18’de verilmiştir  

 
 
Harita 5.18’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının kuzeyi, batı 

kesimlerinin bir kısmı ve Akören köyünün  kuzeybatı kısımlarını kapsayan bölgelerde 

yer almaktadır.   

 
 
Bu alanlar doğa turizmi için 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan 750-

2000 m arasında yüksekliğe sahip  olan bölgelerdir. 
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• Bakı  

 
Doğa turizmi (doğa sporlarına yönelik) olarak belirlenen bakı açısından en uygun 

bölgeler  Harita 5.19’da verilmiştir.  

 
 
Harita 5.19’a göre yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının güneyi, Konarı 

köyünün kuzey ve batı kesimleri ile Akören köylerinin kuzeydoğu ve Düzce 

Kanyonu’nun batısı ile Sırçalı Kanyonu’nun güney kısımlarını kapsayan bölgelerde yer 

almaktadır.   

 
 
Bu alanlar doğa turizmi için 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan düz 

alanlar ve güney bakarlara sahip olan bölgelerdir.  

 
 
5.2.2.2 İklim potansiyeli 
 
 
Tarımsal turizm için kullanılan 12 adet iklim istasyonuna ait uzun yıllar ortalama 

verileri bu kullanım türü için de kullanılmıştır. Doğa turizmi ile kültür turizmi 

kullanımına ilişkin iklim ölçütleri aynı alındığı için; yıllık ortalama bağıl nem, yıllık 

ortalama sıcaklık, ortalama rüzgar hızı ve  yıllık yağış toplamı ile ilgili analiz 

çalışmaları, kültür turizmi kullanımına yönelik olan iklim potansiyeli başlığında ele 

alınmıştır.  
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5.2.2.3  Su varlığı erişim potansiyeli 

 
Doğa turizmi kullanımına yönelik olarak su varlığı erişim potansiyeli bakımından en 

uygun değerini alan  alanlar  Harita  5.20’de verilmiştir. 

 
 

Harita 5.20’ye göre yüksek potansiyele sahip alanlar; uzmanlarca değerlendirilerek 100 

m’lik aralıklarla oluşturulan derelere ilk 100 m uzaklığında yer alan kısımlar hariç 

olmak üzere toplam 15 adet bölgeyi içeren alanlardır.  

 
 

Bu alanlar, doğa turizmi kullanımına yönelik olarak  su varlığına erişim potansiyeli 

açısından 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan bölgelerdir. 

 

 
5.2.2.4  Toprak yapısı potansiyeli 

 
• Şimdiki alan kullanımı 

 
Doğa turizmi kullanımına yönelik olarak şimdiki alan kullanımı bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.21’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.21’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının güneydoğu 

kesimi, Konarı ve Yörükköy yerleşim birimlerinin ve kanyonların yer aldığı bölümler 

dışında kalan alanlardır.  

 

 
Bu alanlar doğa turizmi için şimdiki alan kullanımı açısından 3 puan değerini alarak en 

uygun koşulunu sağlayan bölgelerdir. 
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5.2.2.5 Doğal bitki varlığı potansiyeli  

 
Doğa turizmi kullanımına yönelik olarak doğal bitki varlığı potansiyeli bakımından en 

uygun değerini alan  alanlar  Harita  5.22’de verilmiştir. 

 
 
Harita 5.22’ye göre yüksek potansiyele sahip alanlar; Düzce, Sakaralan ve  Sırçalı 

kanyonlarının bulunduğu kesimler ve Araç Çayı’nın güney bölgesi dışında kalan 

alanlardır. 

 
 
Bu alanlar doğa  turizmi için 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan tüm 

vejetasyon tiplerine sahip olan bölgelerdir. 

 
 
5.2.2.6  Jeolojik-jeomorfolojik yapı potansiyeli 
 
 
Doğa turizmine yönelik olarak jeolojik-jeomorfolojik yapı bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.23’de verilmiştir. 

 
 
Bu alanlar jeolojik-jeomorfolojik oluşum varlığı açısından 3 puanı alan Düzce, Sırçalı 

ve Sakaralan kanyonlarının bulunduğu bölgelerdir.  

 
 

5.2.2.7  Yola uzaklık (Erişilebilirlik) potansiyeli 

 

Doğa turizmine yönelik olarak yola uzaklık (erişilebilirlik) bakımından en uygun 

değerini alan  alanlar  Harita  5.24’de verilmiştir. 

 

 
Harita 5.24’e göre yüksek potansiyele sahip alanlar; araştırma alanının kuzeydoğu ve 

kuzeybatısında yer alan  en uçtaki kısımları dışındaki alanlardır. Bu alanlar doğal turizm 

için 3 puan değerini alarak en uygun koşulunu sağlayan araştırma alanı içindeki yollara 

en fazla 3000 m uzaklıkta yer alan bölgelerdir. 
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5.2.3 Kültür turizmi için potansiyel 

 

Araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerine bağlı olarak saptanan kültür 

turizmi alternatifine ilişkin olarak, literatür taraması ve uzman görüşü alınarak 

belirlenen değerlendirme faktörü sayısı ise  12 olarak alınmıştır.  

 
 
5.2.3.1  Kültürel yapı potansiyeli 

 
Kültür turizmi için uzmanlarca belirlenen geleneksel mimari doku, anıtsal yapılar, 

arkeolojik değerler, geleneksel yaşam tarzı, geleneksel yemek kültürü ve konaklama 

barınma olanaklarının yer aldığı pafta Harita 5.25’de verilmiştir.  

 
 
Harita 5.25’e göre bu alanlar 3 değerini alarak en uygun koşulunu gerçekleştiren 

Yörükköyü, Konarı ve Akören köylerini içine alan alanlardır.  

 
 

5.2.3.2  İklim potansiyeli  

 

Doğa turizmi ile kültür turizmi için alınan iklim değerlerinde biyoklimatik konfor esas 

alındığı için aynı değerler alınmıştır. Bu amaçla iklim potansiyeli bir olarak 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

 
 
• Yıllık ortalama bağıl nem potansiyeli 

 
Yıllık ortalama bağıl nem açısından en yüksek potansiyele sahip alanlar Harita 5.26’da 

verilmiştir.  

 
 

Harita 5.26’ya göre, araştırma alanının tamamı % 30-70 arasında değişen yıllık ortalama 

bağıl neme sahip olan bölgelerdir.  
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• Yıllık ortalama sıcaklık  

 
Yıllık ortalama sıcaklık açısından en yüksek potansiyele sahip alanlar Harita 5.27’de 

verilmiştir. Buna göre araştırma alanının tamamı yıllık ortalama sıcaklığı ile uygun 

nitelik gösteren (15-25 oC) bölgelerdir. Araştırma alanının  bulunduğu bölgenin yıllık 

ortalama sıcaklığı daha düşük sıcaklık değerleri arasında yer aldığı için  2 (uygun) 

olarak değer almıştır.  

 
 
• Ortalama rüzgar hızı 

 
Ortalama rüzgar hızı açısından en yüksek potansiyele sahip alanlar Harita 5.28’de 

verilmiştir. Buna göre, araştırma alanının tamamı  ortalama rüzgar hızı ( 0-10 m/sn) ile 

en yüksek potansiyele sahip bölge içerisinde yer almaktadır. 

 

 

• Yıllık yağış toplamı  

 
Yıllık yağış toplamı açısından en yüksek potansiyele sahip alanlar Harita 5.29’da 

verilmiştir. Buna göre, araştırma alanının tamamı  yıllık yağış toplamı ile en yüksek 

potansiyele sahip bölge içerisinde yer almaktadır. Bu bölgeler yıllık yağış toplamının 

5000- 1250 mm olduğu alanlardır.   

 

 

5.2.3.3 Haberleşme olanaklarına erişim potansiyeli  

 
Tarımsal turizm, doğa turizmi ve kültür turizmi için uzmanlarca belirlenen haberleşme 

olanaklarına erişim potansiyeli doğrultusunda, 0- 3000 m lik hat boyunca 1000’er 

m’den oluşan 3 adet tampon bölge oluşturulmuştur. Harita 5.30’da verilmiştir. 

 

 
Harita 5.30’a göre 3000 m’lik tampon bölge içerisine giren alanlar haberleşme 

olanaklarına erişim açısından en yüksek potansiyel oluşturan alanlar olmuştur.   
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5.2.3.4 Yerleşim birimlerine erişim potansiyeli  

 
Tarımsal turizm, doğa turizmi ve kültür turizmi için uzmanlarca belirlenen yerleşim 

birimlerine erişim potansiyeli doğrultusunda, haberleşme olanaklarına erişimde olduğu 

gibi 0-3000 m’lik hat boyunca 1000’er m’den oluşan 3 adet tampon bölge 

oluşturulmuştur. Harita 5.31’de verilmiştir. 

 

 
Harita 5.31’e göre 3000 m’ lik tampon bölge içerisine giren alanlar yerleşim birimlerine 

erişim açısından en yüksek potansiyel oluşturan alanlar olmuştur.   
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ   
                        
  
Bu bölümde; doğal ve kültürel yapıya en uygun alternatif rekreasyonel kullanımların 

saptanarak  öneri alan kullanım planının geliştirildiği çalışmanın; çeşitli yönleri ile 

araştırma alanına uygulanması sonucunda  elde edilen deneyimler doğrultusunda genel 

bir değerlendirilmesi  yapılmıştır.   

  

 
Son yıllarda dünya genelinde turist profili; kalabalık ve alışılmış turizm merkezlerinden 

uzaklaşarak, daha özgür, sağlıklı ve doğayla baş başa yaşama olanağı tanıyan  alternatif 

turizm alanlarına doğru yönelmektedir. Bu kapsamda, doğa severlere, macera 

arayanlara, nostalji yaşamak isteyenlere, sağlıklı yaşam arzu edenlere, yeni insanlar, 

kültürler tanımak isteyenlere önerilecek alternatif turizm merkezleri olarak  kırsal 

alanlar (köyler, çiftlikler vb.) önerilmektedir. Dolayısıyla da kırsal alanların sahip 

olduğu doğal özellikler, yerel kültür ve yerel tarım gibi değerler de diğer turizm 

türlerine farklılık getirecek unsurlar olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da; yaylalar, 

çok çeşitli bitki örtüsüne sahip alanlar, ormanlar, krater gölleri, ırmaklar, dereler, 

tarihsel, kültürel ve arkeolojik değerlere sahip alanlar, turizm çekim merkezi olarak 

olanak sağlamaktadırlar. 

 

Kırsal turizm farklı kültürleri ve yerleri tanımak, geçmişe olan özlemi gidermek, doğal 

çevrede sağlıklı yaşama arzusunu hisseden, iş yaşamının doğurduğu stresten kurtulmak 

ve kentlerin sahip olduğu sorunlardan kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyen kişilere 

farklı olanaklar sağlamaktadır. Kırsal turizmden beklenen en önemli sonuç ise;  yöre 

halkının asıl uğraşları olan tarımsal faaliyeti terk etmeden, sahip oldukları doğal, 

kültürel ve tarihi değerleri turizme sunarak, kendilerine ek gelir sağlamak ve sonuçta 

yaşadıkları toplumun refah düzeyini yükseltmektir.  

 
 
AB ülkelerinde kırsal alanların  kalkındırılmasında, diğer bir ifade ile kent ile kır 

arasındaki gelişim dengesizliğinin azaltılmasında, kırsal turizm önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü kırsal turizm,  çeşitli kaynaklardan gelir yaratarak yerel 

ekonomiyi canlandırmakta ve dışa göçü önlemekte, yerel halka girişimcilik ve 
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dayanışma ruhu vermekte, kadın istihdamına katkı sağlamakta, kırsal mirası 

canlandırmakta ve doğal çevrenin korunmasını sağlamaktadır. Ancak şunu da 

unutmamak gerekir ki kırsal turizm için yanlış yer seçimi, gereklerine uyulmadan 

yapılan çalışmalar ağır çevresel ve sosyo-ekonomik sonuçlara  da yol açabilmektedir.  

 
 
Kırsal turizm, hem kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir 

turizm türüdür. Birçok olumlu etkilerinden dolayı, turizmde gelişmiş veya gelişmekte 

olan ülkelerde, var olan turizm türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak, önemi 

her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye’de de  kırsal turizm, sayısız yararları 

göz önüne alındığında ülke gelişiminde önemli  işlevleri üstlenebilecek bir kapasiteye 

sahiptir. Özellikle turizmin yerel potansiyelinin değerlendirilmesi ile yıl içerisinde 

belirli aylardaki yoğunluğunun azaltılmasında ve turizmin ülke coğrafyasındaki eşitsiz 

dağılışının giderilmesinde katkısı  önemlidir. Kırsal turizmin diğer turizm türleriyle 

kolay entegre olabilme gücü ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile uyumlu olması da bunu 

kanıtlamaktadır.  

 
 
Meleght (1985), turizmin modern yapı ve değerler gerektirmediğini, geleneksel 

değerlerle kolayca uyuşabileceğini, ancak bunun için turizmin gelişmesinin yavaş ve 

gelen turist sayısının da az olması gerektiğini, böyle bir durumda turizmin geleneksel 

yapıyı yok etmek yerine onunla bütünleştiği ve geleneksel sanatlarla değer yapısının 

sürdürülmesine yardım edebileceğini belirtmiştir (Gürlük 2001). Öyle ki Avusturya’nın 

Alp bölgesindeki iki turistik yerleşim biriminde yapılan bir araştırmada; turizmin daha 

az geliştiği ve aile işletmesi biçiminde örgütlendiği Vent’de geleneksel sanatların 

canlılığını koruduğu, turizmin endüstri niteliği aldığı Obergurg’da ise duygusal 

bakımdan etkisiz ve mülkiyet ile ilgili bir değer yapısının yaygınlık kazandığı 

saptanmıştır (Özgen 1995).  

 
 
Bu çalışmada esas olan, amaç doğrultusunda ortaya konan yaklaşımdır. Farklılaşan 

ulusal koşullara göre kullanılan ölçütler listesi daraltılabilir veya genişletilebilir 

niteliktedir. 
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Araştırmada kırsal turizmin gelişmesi için nasıl ve nerede soruları ile doğru kararlar 

verilmesi hedeflenmiştir. Turizm olgusunun da planlı olması ve bu planlamanın uygun 

ortam, uygun koşullar gibi kriterlerle belirlenmesi gereği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın 

benzer kırsal alanlar için örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.  

 

 
Çalışma alanında gerçekleştirilen turizm planlamasında; yöre halkının yaşam biçimini, 

ihtiyaçlarını ve deneyimlerini dikkate alan ve  doğal kaynaklarla kültürel kaynaklar 

arasında uyum sağlayan bir anlayış benimsenmiştir. Alanın kaynak özelliklerinin 

korunması ve yaşatılması açısından,  kırsal turizm kapsamında alana getirilen farklı 

kullanımların birbirlerini destekleyecek şekilde geliştirilmesi sağlanmıştır. Çalışma; 

verilerin  toplanmasından, sonuç kararlarının alınmasına kadar geçen süreç boyunca, 

kırsal turizm planlamasının genel çerçevesini ortaya koyması açısından önemlidir 

   
 
 

Ayrıca Türkiye’de henüz kapsamı tam olarak belirlenememiş  kırsal turizm türünün onu 

oluşturan diğer turizm çeşitleri ile beraber birbirlerini dengeleyecek ve eşitleyecek 

şekilde sentezlenmesi açısından önemlidir. 

 

Ayrıca tez kapsamında; literatür özeti bölümünde ayrıntılı olarak verilen kırsal turizm 

ile ilgili yurt dışında yapılan çalışmaların genelde anketler, halk katılımı ve SWOT 

analizi ağırlıklı daha çok sözel verilere dayalı çalışmalar oldukları gözlemlenmiştir. 

Ancak yürütülen araştırmada; diğer çalışmalardan farklı olarak sözel verilere dayalı 

uygulamaların yanı sıra, kırsal turizm kavramını oluşturan farklı turizm etkinlikleri için 

en uygun ve uygun olan alanların  saptandığı fiziksel verilere dayalı bir  çalışma 

yürütülmüştür.  

 
 
Çalışmada, araştırma alanının peyzaj potansiyeli göz önünde bulundurularak, belirlenen 

kırsal turizm amaçlı kullanımlar için hangi alanda yer seçilmesi gerektiğine yönelik  

değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme kriterlerinin ve ölçütlerinin  çok taraflı ve 

her ölçütle ilgili uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu tarafından belirlenmesi; bu 

yöntemin somut  alan uygulamasında daha gerçekçi kararlar verilmesini  sağlayacaktır. 
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Uzman yaklaşımları ile oluşan subjektif yaklaşım ise literatür temelli çalışmaya 

dayandırıldığından ortadan kalkacaktır.  

 
 
Ayrıca belirlenen kullanımların gerçekleşebilirliğini araştırmak ve araştırma alanı için 

olumlu olumsuz yönlerini görmek amacıyla her bir kullanım türüne SWOT analizinin 

uygulanması, çalışma kapsamında uygulamaya yönelik olarak elde edilen bir sonuç 

olmuştur.  

 

 
Yapılan bilgisayar destekli analizlere dayanarak proje sonuçlarının yerel yönetimlerin 

de olumlu desteği ile uygulamaya konulması; çalışma alanının gelişiminde etkin rol 

oynayacaktır. Ayrıca, daha sonraki çalışmalar için de  önemli bir altlık görevi 

üstlenecektir.  

 
 
Doğal peyzaj değerleri açısından oldukça zengin olan bölge, doğa turizmi ve tarımsal 

turizm açısından önemli sayılabilecek bir kullanım değerine sahiptir. Ancak mevcut 

planlama ve yönetim durumunun yetersizliği nedeniyle yalnızca kültür turizmi 

kullanımı görülmekte, bu da kültürel peyzaj değerlerinin belirli zamanlarda yoğun 

kullanımını getirmektedir. Oysa alanda, sistematik envanter çalışmaları ile elde edilmiş 

gerçekçi verilere dayalı turizm alan kullanım planlamasının yapılması ve bunların etkin 

bir şekilde uygulanması  ile  yörenin turizm potansiyelini artırarak dengeli bir 

kullanımın oluşumunu sağlamak olasıdır. 

 

 
Araştırma alanının; jeolojik yapısından kaynaklanan kanyon oluşumları da alana doğal 

turizm açısından  önemli bir turistik kullanım değeri  katmaktadır. Ziyaretçilerin 

çevredeki görsel, doğal ve tarihsel özellikleri seyredebilmeleri, aktif ya da pasif bir 

şekilde faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla yürüyüş güzergahlarının  oluşturulması 

çalışmanın yine uygulanabilirliğini göstermektedir.  
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Etkinlikler çerçevesinde geliştirilen değerlendirme faktörlerinin, farklı alanlarda 

gerçekleştirilecek kullanım önerilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.  

 

Araştırma süresince incelenen analiz teknikleri ile alan, belirli kriterler, yöntemler, 

kabuller, yaklaşımlar  çerçevesinde plankarelere veya ekolojik birimlere ayrılarak 

değerlendirilmiştir. Plankare yaklaşımı ile genel değerlendirmelere ulaşılması ve  

uluslararası koordinat sistemlerine uyum mümkün olmakla beraber etkinlik özelinde 

uygun alanların net olarak ortaya konulması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, bu 

çalışmada doğal hayvan varlığı, doğal bitki varlığı, iklim, jeolojik-jeomorfolojik 

oluşumlar gibi birçok ekolojik parametre dikkate alınarak alan plankarelere ayrılmadan, 

bir bütün olarak ele alınmıştır.  

 
 
Ayrıca bu araştırmanın karar verme mekanizmalarına yardımcı olacağı, bölge planlama 

çalışmalarında etkin olarak  kullanılabileceği düşünülmektedir. Oluşturulan veri tabanı, 

araştırma alanı için doğal ve kültürel  kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılarak, farklı 

amaçlara uygun planlama ve gelişim projelerinin ortaya konmasını sağlayacaktır. Belirli 

bir sistem içerisine üretilen coğrafi bilgiler, bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel 

gelişimini daha bilimsel yönteme dayalı bir yaklaşımla  planlı ve programlı bir  şekilde 

yürütülmesine öncülük edecektir. Böylece, oluşturulan bölge konumsal veri tabanı, 

araştırma alanına ilişkin ileride hazırlanacak her türlü bölgesel ve yerel kalkınma 

projelerine de destek olabilecektir. 

 
 

Araştırma süresince, kırsal turizm kullanımları için gerekli olan verilerin depolanması 

sırasında bazı sorunlar ve eksikliklerle de karşılaşılmıştır. Bunlar: 

 

• Özellikle doğal bitki ve hayvan varlığına ilişkin detaylı çalışmaların olmaması, 

yöntemde bu ölçütlerin  daha az ve sınırlı değerlendirmelere katılmalarına neden 

olmuştur.  
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• Özellikle tarımsal turizm kullanımı açısından daha detaylı toprak bilgilerine ihtiyaç 

duyulmasına rağmen bazı veriler elde edilememiştir.  

• Su varlığı değerlendirilirken veri eksikliğinden dolayı yapılan değerlendirmeler 

sınırlı kalmıştır.  

• İklim özelliklerini ortaya koymak amacıyla oluşturulan haritalarda ise, araştırma 

alanı yakınında bulunan istasyonların “küçük klima istasyonu” olması ve düzenli bir 

çalışma sisteminin olmaması  nedeniyle daha uzak çevredeki iklim istasyonlarından 

(Bartın, Daday, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Araç, Zonguldak, Bayramören, 

Karabük, Çerkeş, Kastamonu, Eskipazar) veri alınmştır. 

• Araştırma alanı kırsal bir yerleşim olması sebebiyle  köy birimlerine ilişkin detaylı 

istatistikler tutulmadığından gerekli olan sosyo-ekonomik verilere; Safranbolu İlçe 

Tarım Müdürlüğü, yöre halkı ve ziyaretçilere yönelik anketler ve Yörükköyü 

Muhtarlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ulaşılmıştır.  

 

Bu tez çalışmasında; Safranbolu Yörükköyü kırsal turizm uygulaması için doğru yer ve 

kullanım kararlarını üretmek ve geliştirmek amacı ile belirlenen her bir kullanım türüne 

ilişkin sonuçlar ve öneriler   alt başlıklar şeklinde  Böüm 6.1, Bölüm 6.2 ve Bölüm 6.3 

de verilmiştir. Yerel halk-katılımcı potansiyeline ilişkin yapılan anket sonuçları ise 

Bölüm 6.1 de yer almaktadır.  

 

 
6.1 Turistik ve Rekreasyonel Aktivitelere Katılan Ziyaretçilerin  ve Yerel Halkın 

Özelliklerine İlişkin Sonuçlar  

 

Bu bölümde, Yörükköyü’nde yaşayan yerel halkın ve o alanda turistik ve rekreasyonel 

aktivitelere  katılan ziyaretçilerin özellikleri ile, bunların turistik ve rekreasyonel eğilim 

ve taleplerini öğrenmek amacıyla yapılan anket çalışması sonuçlarına yer verilmiştir.   

 
 
Haziran 2004-Temmuz 2004 tarihleri arasında 144’ü alana gelen ziyaretçiler ve 50’si de 

yerel halk olmak üzere toplam 194 kişi ile anket yapılmıştır. Anketler bölgede yaşayan 
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yerel halk  ve turistik aktivite amaçlı alana gelen ziyaretçiler olmak üzere iki farklı 

gruba uygulanmıştır. Her iki kullanıcı grubuna uygulanan anket çalışması Bölüm 5.1. de 

ayrıntılı olarak (çizelge ve şekil halinde) verilmiştir.   

 
 
Çalışma alanında uygulanan ankete ilişkin sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

 

• Ankete katılan kullanıcıların sosyo-kültürel özellikleri kapsamında cinsiyet, yaş, 

öğrenim, medeni ve  meslek durumlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre;  

• Cinsiyet dağılımına bakıldığında rekreasyonel etkinliklere katılan ziyaretçilerin 

çoğunlukla kadın olması ilgi çekicidir. 

•  Medeni duruma bakıldığında her iki kullanıcı grupta da evli bireylerin (yerel 

halkın % 82’si, ziyaretçilerin % 68,75’i evli) çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Ziyaretçilerden çoğunluğunun (% 41) hiç çocuğu bulunmazken, yerel halkın 

çoğunluğunun ise (% 44)  3 ve daha fazla çocuğa sahip olduğu saptanmıştır.    

• Yaş gruplarına göre ise, ziyaretçilerin çoğunluğunun 30-39 yaş grubunu içerdiği 

görülmekte iken, yerel halkın çoğunluğunu 40-59 yaş grubundaki kişiler 

oluşturmaktadır.  

• Kullanıcı grupların öğrenim durumları incelendiğinde, rekreasyonel etkinliklere 

katıların % 62,50’sinin üniversite ve yüksekokul mezunu olduğu, buna karşılık 

yerel halkın büyük çoğunluğunun  ise (% 48) ilkokul mezunu olduğu 

saptanmıştır.  

• Meslek grupları açısından dağılım incelendiğinde; rekreasyonel etkinliklere 

katılanların önemli bir bölümü (% 27,08) profesyonel meslek grubundaki 

kişilerden oluşmakta iken yerel halkın ise büyük çoğunluğunun ev hanımı (%38)  

ve emekli  (%20) olan kişilerden oluştuğu görülmüştir. Katılımcılara ilişkin 

sonuçlar doğrultusunda, gelen kişilerin eğitimli ve belirli bir meslek grubuna 

dahil olmaları, araştırma alanına ait turizm planlamasına ilişkin olarak saptanan 

kararların uygulanmasında kolaylık sağlayacaktır.  

• Yerel halkın çoğunluğunun, tarla arazisinin 10 da ve üzerinde, bağ-bahçe 

büyüklüğünün 1-4 da arasında ve 1-2 adet büyük baş hayvana sahip olduğu 

görülmüştür. Buna karşın çoğunluğu, ürettiği ürünleri kendi öz tüketim 
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ihtiyaçları için kullanmaktadır.   Bu sonuç da tarımsal turizme yönelik olarak 

belirlenen aktiviteler için gerekli olan koşulu sağlaması açısından önemlidir.  

 

 
Araştırma alanında ziyaretçilere yönelik anket formlarında serbest zamanlarını 

değerlendirmelerine ilişkin sorular sorulmuştur. Bu sorular ile bölgeye yapılması 

düşünülen kırsal turizme yönelik yatırım ve planlamalara ışık tutulması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda ziyaretçilere tercih ettikleri mekanlar, tercih ettikleri etkinlikler  sorulmuş 

ve  elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmişitir.  

 

 
• Ziyaretçilerin tercih ettikleri mekanlar arasında birinci önceliği köy yerleşmeleri 

(%57,55) alırken ikinci önceliği tarihi ve arkeolojik alanlar (% 50,36) almıştır. 

• Ziyaretçilerin turistik ve rekreasyonel amaçlı olarak en çok tercih ettikleri aktiviteler 

ise tarihi yerleri inceleme (%57,55) ve doğayı inceleme (% 53,96) olmuştur. Bu 

sonuç, katılımcıların imkanlar sunulduğu takdirde kültürel peyzaj değerlerine 

yönelik aktivitelerin yanı sıra doğal peyzaj değerlerine yönelik aktiviteleri de yapma 

isteğinde olduklarını göstermektedir.  

 
 
Ayrıca anket formlarında çalışma alanına yönelik olarak ziyaretçilerin turizm ve 

rekreasyonel eğilimine ilişkin sorular ve yerel halka yönelik olarak da çalışma alanına 

ilişkin farkındalığa, bilinç düzeyine yönelik sorular yer almıştır. Bu sorular ile de her iki 

kullanıcı grubuna yönelik olarak mevcut durumun   ortaya konması ve gelecekteki 

turizm ve rekreasyonel gelişime fikir vermesi amaçlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

araştırmanın temelini oluşturması ve çalışmanın uygulanabilir bir nitelik taşıması 

açısından önemlidir.  

 

 
• Ziyaretçilerin çalışma alanına geliş amaçlarında önceliği % 40, 97 ile geleneksel 

mimari doku almaktadır.  

• Turistik ve rekreasyonel etkinliklere katılmak için çalışma alanına gelen 

ziyaretçilerin çoğunluğunun İstanbul  (% 32,64)’dan geldiği saptanmıştır. 
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İstanbul’dan gelen ziyaretçi grubunun çoğunlukta olmasının nedeni tur 

programlarının genellikle İstanbul çıkışlı olmasıdır.  

• Çalışma alanına daha önce gelinip gelinmediği sorulduğunda, çoğunluğun % 61,11 

ile ilk kez gelmelerine karşın, alana daha önce gelenlerin büyük çoğunluğunun (% 

50) tekrar gelmesi de ilgi çekicidir.  

• Rekreasyonel etkinliklere katılanların ve yerel halkın;  çalışma alanında önem 

verdikleri özellikler sorulduğunda; öncelik hem ziyaretçiler (% 75) ve  hem de yerel 

halk  (%97,92) için geleneksel mimari olmuştur. Her iki kullanıcı grubun da aynı 

cevabı vermesi ilgi çekicidir.  

• Alanda olumsuz buldukları en önemli faktörler arasında; ziyaretçiler açısından % 

33,33 ile konaklamanın kısıtlı olması ilk sırada yer alırken,  yerel halk için ise % 82 

ile köyden kente göç olgusu ilk sırada bulunmaktadır.  

• Çalışma alanında geliştirilebilecek turizm aktivitelerin dağılımına bakıldığında ise, 

her iki kullanıcı grup açısından önceliği kültür turizmi (ziyaretçiler % 89,58,  yerel 

halk % 94) almıştır. Sırasıyla ziyaretçilerin bakış açısıyla % 56,25 ile doğa turizmi 

ve % 54,76 ile tarımsal turizm yer alırken, yerel halk açısından ikinci önceliği % 88 

tarımsal turizm ve üçüncü önceliği de % 74 ile doğa turizmi izlemiştir. Yerel halkın 

kırsal turizm türlerinin araştırma alanında uygulanmasına ilişkin olarak verdikleri 

yanıtlarda; oranların birbirine yakın olması ve yüksek yüzdelere sahip olması, 

onların yörelerinin değerlerinin farkında olduklarını göstermektedir.  

• Yerel halkın turizm konusundaki çalışmalara verecekleri en önemli destek ise, 

yemek çeşitlerinin turistlere sunulması  ve tarımsal ürünlerin satışına yönelik işler 

(% 82) ve rehberlik ( % 74) olmuştur. Yöre halkının büyük bir kısmı kırsal turizme 

yönelik çalışmalara destek vermektedirler.  

• Çalışma alanında gerçekleştirilecek turizm çalışmalarında başarı koşulu ise; 

ziyaretçiler için; % 65,97 ile çok iyi bir tanıtım yapılması ilk sırayı alırken, ikinci 

sırayı yerel halkın turizm içerisinde aktif bir şekilde yer alması ve uygulama ve 

planlama aşamasını kapsayan iyi bir organizasyon (% 31,94) olarak saptanmıştır. 

Yerel halk için ise % 34 ile geliştirilecek turizm türleri için maddi destek ilk sırayı 

alırken, % 30 ile planlama ve uygulama aşamasını kapsayan iyi bir organizasyon 

ikinci sırayı almıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, her iki kullanıcı grubu 

için de turizm koşullarının yörenin doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile birlikte 
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doğru olarak saptanarak analiz edildiği, planlama ve onu izleyen uygulama ve 

organizasyon aşamalarının yer aldığı çalışmaların önemli olduğu saptanmıştır.  

• Yerel halka yönelik olarak cinsiyet ve meslek durumları dikkate alındığında, köy ve 

yakın çevresinde doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri, piknik, trekking gibi 

aktivitelerin yapılması, arazisinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak isteyen 

ziyaretçilerin yararlanması ve  rehber ve servis hizmeti sağlanması konularında 

destek verilmesini olumlu karşılayan  kişilerin çoğunlukla ev hanımı oldukları tespit 

edilmiştir.   

• Çalışma alanında yerel halka yönelik olarak oluşturulan ankette;  yöresel el 

sanatları, hasat ve gıda festivalleri ve tarımsal amaçlı fuarları içeren kırsal turizm 

yapılabilmesini olumlu karşılayanlar arasında da ev hanımları (% 48) çoğunlukta 

olmuştur. 

• Yerel halka yönelik sorularda; arazisinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak 

isteyen ziyaretçilerin yararlanması için destek verenler arasında çoğunluğu 

ilköğretim mezunu kişilerin oluşturdukları saptanmıştır.  

•  Çalışma alanında yerel halka yönelik olarak sosyo-kültürel özellikler dikkate 

alındığında, tarımsal yapı ve yöresel ürünlerin çalışma alanına özgü bir nitelik 

taşıdığını belirtenlerin çoğunluğu ise 40-59 yaş grubundan ilköğretim mezunu olan 

kişiler oluşturmaktadır. 

• Çalışma alanında ziyaretçilere yönelik olarak; sosyo-kültürel özellikler dikkate 

alındığında; çoğunlukla rekreasyonel aktiviteler için piknik yapanların ve doğal köy 

yaşantısını yerinde görmek isteyenlerin 30-39 yaş grubundaki kişiler oldukları tespit 

edilmiştir. Buna karşın çoğunlukla doğayı inceleme ve geleneksel yaşam kültürünü 

tanımak isteyenlerin ise 18-29 yaş grubundaki kişiler oldukları saptanmıştır. 

• Çalışma alanında ziyaretçilere yönelik olarak yapılan ankette; geleneksel mimariye 

sahip evlerde ziyaret konaklama, pazar sabahları kahvaltı gibi aktiviteler olduğunda 

katılmak isteyenlerin çoğunluğunu ise 30-39 yaş grubundaki kişiler oluşturmaktadır.  

• Ziyaretçilere yönelik olarak yapılan ankette; “bölgeyi yakın çevrenize önerir 

misiniz?” sorusuna ise % 99,31 (143 kişi) ile olumlu yanıt alınmıştır. Bu da bir kişi 

hariç ankete katılan tüm ziyaretçilerin alan hakkında olumlu  bir izlenim 

kazandıklarını göstermeleri bakımından önemli bir sonuçtur. 
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6.2 Araştırma Alanının Peyzaj Potansiyeline Yönelik Kırsal Turizm 

Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar ve Öneriler  

 
Bu bölümde, seçilen yöntem çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme çalışmaları 

doğrultusunda belirlenen üç ana kırsal turizm kullanımına ilişkin sonuçlar ve öneriler 

verilmiştir. Bunlar; 

 

1. Kültür turizmine yönelik sonuçlar ve öneriler 

2. Tarımsal turizme (meyve-bağ ve sebze) yönelik sonuçlar ve öneriler 

3. Doğa turizmine (doğa sporları) yönelik sonuçlar ve önerilerdir.  

 
 

6.2.1 Kültür turizmi kullanımına yönelik sonuçlar ve öneriler 

Araştırma alanında, kültürel turizm açısından çok uygun nitelikteki alanların; 

Yörükköyü’nün tamamı olmak üzere Konarı ve Akören köylerinin büyük bir kısmını 

kapsadığı görülmektedir  (Harita 6.1).  

 

Kültürel turizm açısından gerekli olan değerlendirme kriterleri oluşturulurken 

bulunabilirlik ölçütü baz alındığı için burada sadece en uygun alanlar Harita 6.1’de 

gösterilmiştir.  

 

Harita 6.1’e göre bu alanlar; geleneksel mimari dokunun, anıtsal yapıların, arkeolojik 

değerlerin  var olduğu, geleneksel yaşam tarzının, geleneksel yemek kültürünün hüküm 

sürdüğü, yerleşim, ulaşım ve haberleşme olanaklarının mümkün olduğu ve insan 

ilişkilerinin olumlu olduğu bölgeleri kapsamaktadır. Ayrıca bu alanlar insan konforu 

açısından gerekli olan iklim koşullarını (yıllık ortlama sıcaklık 15-25 oC, yıllık toplam 

yağış 500- 1250 mm, ortalama rüzgar hızı 0-10 m/sn ve yıllık ortalama bağıl nem % 30-

65)  sağlamaktadır.  
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Yapılan sorgulamalar sonunda, alanda kültürel turizm kullanımı için “en uygun” alanlar 

olarak ayrılabilecek alan miktarı yaklaşık 3,126 km2  olarak bulunmuştur. Bu da toplam 

Araştırma alanının % 3, 48’ini kapsamaktadır. 

 

Yapılan analiz sonuçları doğrultusunda oluşturulan kültürel turizme ilişkin SWOT 

analizi sonuçları Çizelge 6.1’de verilmiştir. Analiz çerçevesinde araştırma alanının 

etkinlik açısından uygun olma durumu güçlü yönler ve olanaklar kapsamında, uygun 

olmama durumu da zayıf yönler ve tehditler kapsamında ortaya konmuştur.  

 

Çizelge 6.1 Kültürel turizm kullanımına yönelik SWOT analizi sonuçları 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 

• Yerel kültürel miras 
(geleneksel mimari 
doku, anıtsal yapılar), 

• Yörük kültürü 
(mutfak kültürü, düğün, 
el sanatları), 

• Folklorik değerler 
(geleneksel giyim, 
efsaneler), 

• Yerleşim düzeni 
sokak nitelikleri 
(döşeme elemanları ) 

• Arkeolojik doku 
(Kaya mezarları), 

• Yörükköyü’nün 
Kentsel Sit Alanı ilan 
edilmesi, 

• Yerel halkın turizm 
faaliyetlerinde aktif 
olma isteği 

• Ilıman iklim yapısı 

• Ulaşım kolaylığı 

• Genç işgücü eksikliği  

• Henüz  koruma amaçlı 
imar planının 
yapılmamış olasından 
dolayı oluşan 
belirsizlik, 

• Yapıların restorasyonu 
için  gerekli bütçe 
yetersizlikleri, 

• Geleneksel konut 
sahiplerinin çok 
ortaklı olması, 

• Eğitimli eleman 
eksikliği, 

• “Dünya Kültürel 
Mirası” listesinde yer 
alan Safranbolu 
ilçesine çok yakın bir 
konumda yer alması, 

• Yine Unesco 
tarafından “Dünya 
Miras Köy” 
kapsamına girmek için 
gerekli çalışmaların 
başlatılmış olması , 

• Konum itibarı ile 
Ankara, İstanbul gibi 
büyük şehirlere yakın 
olması 

• Tur programları 
kapsamına dahil 
edilmiş olması 

 

• Tur programları 
çerçevesinde hafta 
sonları sadece 
günübirlik kullanım 
sonucu yoğun taleple 
birlikte geleneksel  
doku üzerinde 
oluşabilecek olan 
baskılar 

• Yerel kültürün ticari 
boyuta taşınması  

• Standartlaşma 

• Mülkiyette 
bölünmüşlük, çok 
ortaklı yapılar 
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SWOT analizi sonuçları doğrultusunda alanda kültürel turizm açısından önemli bir 

potansiyel vardır. Başta geleneksel sivil mimari yapıları olmak üzere, yörük kültürü, 

yerel değerleri ve tarihi geçmişi Yörükköyü’nün ilgi çeken bir yerleşim yeri olmasını 

sağlamıştır. Ancak kültürel turizm açısından en önemli baskılar ise; genç iş gücü 

eksikliği, koruma amaçlı imar planının henüz tamamlanmadığından dolayı oluşan 

belirsizlik,  özellikle hafta sonları oluşan yoğun kullanımlar ve koordinasyon 

eksikliğidir. Oysa ki araştırma alanının, “Dünya Kültür Mirası” listesinde yer alan 

Safranbolu ile bütünleştirilerek, kültür turizmi misyonunun sadece sivil mimarlık 

örnekleri ile değil yerel halkın değerleri ile birlikte güçlendirilmesi  ve teşvik edilmesi 

sağlanmalıdır.  

 

Hersek vd. (1999)’nin de belirttiği üzere; günümüzde gerek tek yapı ve gerekse kent 

ölçeğindeki uygulamalarda; insan, doğal ve kültürel çevre arasında sağlıklı bir uyumun 

ve estetik güzelliğin bulunması arzu edilmektedir. Yörükköyü değişmemiş yerleşim 

dokusu ve evleri ile bu yaşam biçiminin son temsilcisidir. Köyün genelindeki sokak-ev-

komşu yapı ilişkisi, sokak oluşumu, parsel boyutları, yoğunluk gibi özellikleri çağdaş 

anlamda hem sağlıklı ve hem de estetik bir tasarım ürünüdür. Bütün bu doku 

bünyesindeki hareket, denge, ritm, renk, ton ve benzeri estetik değerlerle yaşam için son 

derece uygun bir yerleşmedir. Yörükköyü taşıdığı mimarî ve kültürel değerleri 

açısından ivedi olarak korumaya alınmalıdır. Bunun için tescil kararlarından öteye 

Koruma Amaçlı İmar Plânı çalışması yapılması zorunludur. 

 

Kültür turizmi potansiyelinin çalışma alanında geliştirilmesine yönelik olarak,  SWOT 

analizleri sonuçları ve yerel halk-katılımcı eğiliminin değerlendirilmesi sonucunda:  

 
 

• Geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da standardize edilmesi yerine, bunların 

yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde proglamlanma yapılmalıdır. 

• Festivaller başta olmak üzere kültürel gösteriler yöresel gelişmede çok etkin 

olabilmektedir. Bu anlamda kültürel gelişme, kırsal gelişme ve bölge planlama 

arasında ortak bir başlangıç noktası olabilmektedir. Bu kapsamda da Yörük 
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kültürünün unsurları olan hikayeler, efsanelerin geçtiği mekanlar, geleneksel giyim, 

halk oyunları gibi folklorik zenginliklerin  daha iyi tanıtılması ve yaşatılması 

sağlanmış olacaktır.  

• Yerel miras, kültür ve geleneklerin ziyaretçilerle paylaşımı sağlanmalıdır. Bunun 

için isteyen ziyaretçiler için çeşitli kurslar düzenlenip, yarışmalarla da çeşitli ödüller 

verilerek hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır.   

• Kültürel alanların ziyaretinden elde edilen gelirin en azından bir bölümü, 

Safranbolu-Yörükköyü kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

• Özel mülke ait  kültürel mirasın (geleneksel mimari yapılar vb.) sahiplerinin izni ile 

pansiyon, ziyaretlerin yapılacağı müze ev, yerel el sanatlarına yönelik kursların 

yürütülmesi vb için katılımcılara açılması desteklenmelidir.  Bu konu ile ilgili anket 

çalışması çerçevesinde de yerel halkın görüşleri alınmıştır ve anketlerden elde edilen 

sonuçların bir kısmı da bu öneriyi destekler niteliktedir. 

• Yörükköyü’nde kentsel sit alanı için hazırlanması gereken Koruma Amaçlı İmar 

Planı tamamlanmalı, kentsel doku içinde yenilenebilecek yapılar belirlenmelidir. Bu 

amaçla da, ilgili kurumlarca kredi, eğitim, pazarlama gibi kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Ayrıca Koruma Amaçlı İmar Planı’nının yapımı aşamasında Peyzaj Mimarı’nın da 

olması gerekmektedir.  

• Korumada amaçlanan, sınırlı zamanda neredeyse salt yabancılar için yaşayan bir 

çevre değil, aslında kendi kullanıcısını hedefleyen ve her zaman (gece-gündüz ve 

her mevsim) yaşayan canlı bir merkez yaratmaktır. Ön planda tutulması gereken, 

yörenin esas sakinleridir. Çünkü ancak onlar, o yöreyi oluşturan sivil mimarlık 

örneklerinde sürekli olarak yaşarlar  ve  tarihi dokuyu sürekli olarak kullananlardır.  

 
 

Çizelge 6.2’de kültür turizmine yönelik önerilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için yerel halk ve katılımcılara uygulanması gereken özellikler 

açıklanmaktadır.  
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Çizelge 6.2 Kültür turizmine yönelik öneriler 

Faaliyetler Yerel Halka Yönelik  Katılımcılara Yönelik  

Geleneksel yaşam tarzını yansıtan 

öğelerin içerisinde yer almak 

• Halk oyunları, giysiler, yemekler 
gibi geleneksel yaşamı yansıtan 
tüm öğeleri otantik haliyle 
yansıtılması yaşatılması 
sağlanmalıdır. 

• Köy düğünü ya da seymen 
kıyafetlerinin katılımcılara 
tanıtılması için yerel halktan 
yararlanılması sağlanmalıdır. 

• Yerel halkın bu konudaki görüşleri 
ve gücü saptanmalıdır. 

• Yöre insanının geleneksel yaşam 
şekline zarar verilmemesi 
sağlanmalıdır. 

• Tur programları içerisine yöre 
insanının geleneksel yaşam 
tarzını yansıtan öğeler ve olaylar 
dahil edilmelidir. 

• Yöre insanı ile katılımcı arasında 
olumlu bir iletişim sağlanmalıdır.  

Kültür turları • Geçmişte var olan ancak  
günümüzde unutulmuş tüm 
değerlerin yaşatılması için çaba 
sarfedilmelidir. Bu konu ile ilgili 
olarak belirli programlar dahilinde 
festivaller düzenlenerek çeşitlilik 
oluşturulmalıdır. 

• Yalnızca geleneksel mimari ve 
anıtsal yapıların değil kültürel 
turizme yönelik tüm aktivitelerin 
yer aldığı turlar düzenlenerek gün 
yüzüne çıkmamış kültürel miras 
niteliğini taşıyan özelliklerin de 
tanıtımı ve korunması 
yapılmalıdır.  

Geleneksel mimari özelliklerin 

korunduğu yapılarda konaklamak 

• Geleneksel Yörükköyü 
konutlarında;  eski gelenek ve 
yaşantının  sunulduğu, el 
sanatlarının sergilendiği, yörük 
kültürünü sergileyen eğlencelerin 
düzenlendiği  çeşitlilikler yaratarak 
konaklama olanaklarının 
arttırılması sağlanmalıdır.   

• Çalışma alanının sahip olduğu 
kültürel mirasın içerisinde yer 
almak için çalışma alanında 
konaklama yapılmalıdır. 

• Konaklarda yerel değerlere özgü 
ödüllü yarışmalar düzenlenerek 
katılmcılar teşvik edilmelidir. 

Arkeolojik alanları ziyaret • Günümüzde terk edilmiş kendi 
haline bırakılan Akören Köyü 
yakınlarındaki kaya mezarlarının 
yeniden gün yüzüne çıkması için 
korumaya alınması ve bu konuda 
yerel halkın yerel yönetimi 
harekete geçirmesi gerekmektedir 

• Kaya mezarlarının da 
iyileştirildikten sonra tur programı 
çerçevesinde ele alınmaları ve 
katılımcılara tanıtılmaları 
sağlanmalıdır. 

Yerel el sanatlarını tanımak ve 

uygulamak 

• Kadınlar için geleneksel dikiş-
nakış-örgü işlerinin, erkekler için 
de kaybolan bir değer olan 
nalbantçılığın uygulamalı olarak 
çeşitli kurslar dahilinde yerel halk 
tarafından tanıtılması  

• Yöresel el sanatları 
uygulamalarının  ziyaretçilerin 
ilgisini çekebilmesi için tur 
programları içerisine seçenekli 
olarak sunulması sağlanmalıdır.  

Hobi etkinliklerini çeşitlendirmek 

ve uygulamak 

• Hobi etkinlikleri arasında yer alan 
faaliyetlerin (doğa fotoğ., resim 
yap.) yörenin özgün değerlerininin 
korunması ve  geliştirilmesinde 
yerel halkın aktif rol alması 

• Katılımcıların ilgisini çekebilecek 
çeşitli hobi etkinliklerinin nasıl ve 
nerede yapılabileceği hakkında 
katılımcıların bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır.  
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6.2.2 Tarımsal turizm (meyve-bağ ve sebze) kullanımına yönelik sonuçlar ve 
öneriler 

 

Araştırma alanı içinde yapılan arazi gözlemleri ve SWOT analizi sonucunda; tarımdan 

ekonomik yönden çok fazla bir artı değer beklenmediği ve üretimde hormon, insektisit 

vb. kimyasallar kullanılmadığı veya çok az kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Bu da 

özellikle son yıllarda gelişmekte olan ekolojik tarımın tanıtımı ve teşvik edilmesi 

yönünde bir takım imkanlar yaratılması gerektiğini göstermektedir. Böylelikle de bir 

yandan yerel halka gelir kaynağı  bir yandan da gelen ziyaretçilere  doğal, kültürel ve 

tarımsal hayatı yaşama ve tanıma imkanı yaratılmasını sağlamış olacaktır. Böylelikle de 

gelen ziyaretçiler; hasat, toprak işleme ve benzeri işlere bizzat katılacak ve ekolojik 

ürünlerden yemeklerin hazırlanıp satıldığı, içinde lokantaların bulunduğu alanlarda doğa 

ile bütünleşeceklerdir. Ekolojik tarım çiftliklerinin bu yöreye kazandırılması ile 

oluşturulan turizm ve tarım sektörlerinin birleştirilmesi araştırma alanında kırsal 

ekonominin  yaratılması ve güçlendirmesi açısından da önemli olacaktır.  

 

Tarımsal turizm için uygun alanlar; öncelikle sınırlayıcı faktörleri birbirlerinden farklı 

olmasından ötürü  meyve-bağ ve sebze için olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Daha sonra birleştirilerek tek bir pafta haline dönüştürülmüştür.  

 

Tarımsal turizm için yapılan değerlendirmede; en uygun alan kullanımlarında yöreye 

özgü ürünler herhangi bir sınırlamaya gerek duyulmadan yetiştirilebilirken, uygun 

alanların seçimi arazideki bazı sınırlamalar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu da 

verimlilikte azalışa neden olabilecektir. Fakat çeşitli miktarda meyve-bağ ve sebze 

ürünü yetiştirilebilecektir.   

 

Araştırma alanında yapılan analizler  sonucunda  meyve-bağ kullanımları için “en 

uygun” alanlar   528,604  da,  “uygun alanlar” ise  8,014 km2’lik  alan oluşturmuştur. 

Meyve-bağ kullanımı için uygun olan alanlar Harita 6.2’de verilmiştir.  
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Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan Türkiye; asmanın gen 

merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı coğrafyanın konumundan dolayı, çok 

eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir. 

Yaklaşık 7-8 bin yıl önce Anadolu’da kültüre alınan asma, bu topraklar üzerinde hüküm 

süren tüm uygarlıkların en fazla değer verdikleri kültür bitkisi olma özelliğini 

günümüze kadar korumuştur. Buna karşın özellikle 1950’lerde başlayan ve bu asrın son 

çeyreğinde iyice hızlanan göç olayı ve  ekonomik güçlükler özellikle İç ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerindeki bağların büyük ölçüde terkedilmesine neden olmuştur (Anonim 

2005b).  

 

 
Araştırma alanında da bağcılığın oldukça iyi bir potansiyeli olmasına rağmen sayılan 

özelliklerden dolayı bağcılık kültürü oldukça azalmış neredeyse unutulmuştur.  

 
 
Tarih öncesi çağlarda kültüre alınan bağcılık, doğu ve batı medeniyetlerinin sosyal ve 

ekonomik yapısı içinde her dönemde gerek mistik açıdan gerekse de ekonomik açıdan 

önemli bir yer tutmuştur. Bu özelliklerinden dolayı da geçmişte bağ kültürü yaşanan 

araştırma alanı ve yakın çevresinde hem yöre halkına ekonomik anlamda katkı 

sağlamak hem de gelen ziyaretçilere  bağ kültürünü her yönüyle yaşatmak adına 

yetiştiricilik açısından en uygun alanlar belirlenmiştir.  

 
 
Bağcılığın tekrar bölgede canlandırılması için üretimi teşvik edici uygulamalara 

gidilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

Sebze kullanımı için  “en uygun alanlar”  238,605 da,  “uygun alanlar” ise  4,565 km2 

‘lik  alana sahiptir. Sebze kullanımı için uygun olan alanlar Harita 6.3’de verilmiştir.  

 

 



 311 
 

 

 

 

 

 



 312 
 

Meyve-bağ ve sebze kullanımı için elde edilen sonuç verilerinin yer aldığı tarımsal 

turizm için oluşturulan sentez paftası ise Harita 6.4’de yer almaktadır. Araç Çayı 

kıyısında yer alan arazilerin büyük bir kısmının su varlığı, düşük eğim ve yükseklik 

faklarının az olmasından dolayı tarımsal turizm açısından uygun olacağı beklenmesine 

karşın yöntem dahilinde kullanılan değerlendirme faktörleri ve bunların alt ölçütleri 

sınırlandırıcı etki yaratmış ve bu nedenle de sadece Harita 6.4’deki alanlar tarımsal 

turizm açısından “uygun ve en uygun” olarak belirlenmiştir. 

 

Tarımsal turizm açısından “en uygun alanlar”  767, 209 da, “uygun  alanlar” ise  9,041 

km2’lik  alan oluşturmuştur. Bu da toplam araştırma alanının  % 10,92’sini 

kapsamaktadır.  

 

Harita 6.4’de görüldüğü üzere; tarımsal turizm açısından çok uygun sınıfına giren 

alanlar;  genellikle Araç Çayı’na yakın, yıllık ortalama sıcaklığı 11-13 oC, gelişme 

dönemi ortalama sıcaklığı >13 oC, yaz ayları ortalama sıcaklığı 15-18 oC, yıllık yağış 

toplamı 500-600 mm ve ortalama rüzgar hızı<3 m/sn olan, 350-750 m yükseklikteki 

alanların çoğunlukta olduğu, alüvyal ve kolüvyal toprak özelliklerine sahip, büyük 

oranda I. ve II. sınıf arazilerin yer aldığı, hiç ya da çok az erozyon sorununun olduğu, 

derin toprak özelliklerinin hakim olduğu, % 0-6 eğime sahip, düz, güney ve güneybatı 

bakı yönlerinin çoğunlukta olduğu, su varlığı açısından zenginlik gösteren ve su 

kaynaklarının çok yoğun etkilerinin bulunduğu, erişilebilirlik sorunu olmayan, 

yerleşime yakın ve anket sonuçları doğrultusunda yerel halkın tarımsal turizm 

yaklaşımına olumlu baktığı bölgeleri kapsamaktadır.  

 

Tarımsal turizm faaliyetleri açısından uygun nitelikler gösteren alanlar ise özellikle 

Yörükköyü ve Konarı yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeler ile çalışma alanının 

kuzeybatı bölümünün bir kısmını kapsamaktadırlar.  
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Bu alanlar da, yine çok uygun alanlar için belirtilen iklim şartlarının korunduğu, 

kahverengi orman ve kireçsiz kahverengi orman toprak özelliğine sahip, III.ve IV. sınıf 

arazilerin yer aldığı, batı bakarlı alanların çoğunlukta olduğu, yüksekliğin artmaya 

başladığı eğimin % 6’lardan % 20’lere kadar çıkabildiği, orta derin toprak özelliğine 

sahip, orta ve şiddetli erozyonun görülebileceği, su varlığı açısından zenginlik gösteren 

ve su kaynaklarının çok yoğun etkilerinin bulunduğu, erişilebilirlik probleminin 

olmadığı, yerleşime yakın ve anket sonuçları doğrultusunda yerel halkın tarımsal turizm 

yaklaşımına olumlu baktığı bölgeleri kapsamaktadır.  

 

Tarımsal turizm açısından eğim, bakı, yükseklik, iklim, su varlığı, yerleşime uzaklık, 

tarımsal turizme olumlu yaklaşım gibi değerlendirme faktörleri açısından tarımsal 

turizme uygun bir alan, büyük toprak grupları ve arazi kullanım yetenek sınıfları 

açısından sınırlandırıcı bir yapıya sahip olduğu için tarımsal turizm açısından “uygun 

değil” olarak belirlenmiştir. Bu tür sınırlayıcı faktörlere yönelik önlemler dikkate 

alındığında, Harita 6.4.’te görülen alanlar dışında da tarımsal turizme uygun alanların 

belirlenmesi ve geliştirilmesi olanaklı görülmektedir.  Öyle ki belirtilen kısıtlamaların 

iyileştirildiği  takdirde o alanların farklı kullanımlar için ayarlanabileceği gerçeği de göz 

ardı edilmemelidir.    

 

Dolayısıyla tarımsal turizm faaliyet tipi olarak alana getirilecek aktivitelerin seçiminde 

“en uygun ve uygun” alanların kırsal ve ekolojik özelliklerinin dikkate alınması ve 

koruma-kullanım anlayışı içinde geliştirilmesi önem taşıyacaktır.  

  

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda tarımsal turizme yönelik SWOT analizi 

sonuçları Çizelge 6.3’de verilmiştir. Analiz çerçevesinde araştırma alanının etkinlik 

açısından uygun olma durumu güçlü yönler ve olanaklar kapsamında, uygun olmama 

durumu da zayıf yönler ve tehditler kapsamında ortaya konmuştur.  
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Çizelge 6.3 Tarımsal turizme ilişkin SWOT analizi sonuçları 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler 

• Alanın sahip olduğu 
eğim, bakı, yükseklik 
değerlerinin tarımsal 
turizm için uygun 
olması, 

• Sıcaklık, yağış, 
rüzgar gibi iklimsel 
değerlerin uygun 
olması, 

• Araç Çayı, Dipsiz 
Göl ve Konarı Köyü 
yakınlarında bulunan 
kuyu gibi su varlığı 
ile tarımsal açıdan 
verimlilik arz edecek 
sulama olanağının 
olması, 

• Yerel halkın 
birçoğunun ana 
uğraşısının bitkisel 
üretim olması ve bu 
etkinliğe olumlu 
bakması. 

 

 

• Toprak grupları 
açısından meyve ve 
sebze kullanımı için 1. 
derecede önem arz eden 
alüvyal toprak yapısının 
alanda çok az yer 
alması, 

• Arazi kullanım 
yetenek sınıfları 
açısından tarım için en 
uygun olabailecek I. ve 
II. sınıf arazilerin alanın 
çok küçük bir kısmını 
kaplamış olması, 

• Tarımsal ürünlerin 
üretimi ve pazarlanması 
konusunda 
organizasyon eksikliği, 

• Genç iş gücü eksikliği, 

• Çalışma alanında 
gerçekleşecek tarımsal 
turizm konusunda 
tanıtım eksikliği.  

• İlçeye adını veren 
safran bitkisinin alanda 
üretilme imkanı, 

• Alanda oldukça 
azalmış oranda üretimi 
yapılan bağcılık 
potansiyelinin 
geliştirilmeye ve 
canlandırılmaya açık 
olma durumu, 

• Safranbolu’nun diğer 
köylerine nazaran 
Konarı ve Yörükköy’ün 
meyvecilik ve 
sebzecilik açısından 
daha iyi bir potansiyele 
sahip olma durumu, 

• Yöresel tarımsal 
ürünleri katılımcılara 
tanıtma olanağı, 

• Üretimde hormon, 
insektisit vb. 
kimyasallar 
kullanılmaması veya 
çok az kullanılması. 
Dolayısıyla da ekolojik 
tarıma potansiyel 
oluşturma olanağı. 

• Yörede üretilen 
ihtiyaç fazlası ürünlerin 
yöre halkı tarafından 
bireysel uğraşılar 
sonucu   tüketiciye 
sunulması, herhangi bir 
tarımsal 
kooperatifleşmenin 
olmaması, 

• Ekonomik güçlükler, 

• Köyden kente göç 
olgusu, 

• Genellikle tarım 
arazilerinin çok ortaklı 
olması  

 

SWOT analizi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda araştırma alanında 

tarımsal turizm açısından görülen en önemli baskılar; toprak yapısının sebze ve meyve 

kullanımı için yeterince uygun olmaması, tarımsal ürünlerin pazarlanması konusundaki 

koordinasyon eksikliği, genç iş gücü eksikliği ve tarımsal turizm konusundaki tanıtım 

eksikliğidir. Oysa ki bu kısıtlamaların yanı sıra; daha önceki dönemlerde yörenin 

ekonomisinde önemli bir yer tutan ve yerel değerleri arasında yer alan Safran (Crocus 

sativus) ve Çavuş Üzümü’nün alanda önemli bir potansiyel teşkil etmesi, yerel halkın 

üretimde hormon, insektisit vb. kimyasallar kullanmaması, iklim, bakı, eğim ve  
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yükseklik gibi birtakım özelliklerin de tarımsal turizm açısından uygun olması da çok 

önemlidir. Yalnızca yerel halkın içe dönük bir şekilde tarımsal üretimini gerçekleştirdiği 

bir uygulama yerine;  katılımcıların da bizzat içerisinde yer aldığı uygulamalarla, hem 

yerel halk ekonomik anlamda iş gücü ve maddi destek, hem de katılımcı deneyim ve 

eğitim anlamında çıkar sağlamış olacaktır.   SWOT analizi sonuçları doğrultusunda da 

araştırma alanının tarımsal turizm vizyonunun uygulanabilirliğini sağlayacak  ve 

geliştirecek öneriler geliştirilmiştir.  

 

Soykan (2002a)’a göre; tarımsal faaliyetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve 

denetlenmesini kapsayan sürdürülebilir tarım anlayışı çerçevesinde “ekolojik tarım/eko-

tarım” veya “organik tarım” kavramları kırsal turizmle bütünleşmektedir. Böylece 

turistin tatilini geçireceği çiftliğin seçimini; çiftliğin uzaklığı, konumu, etkinlikler, 

mutfak, konaklama kadar tarımsal ürünlerin kalitesi de etkilemektedir. Çalışma alanında 

da tarımsal ürünlerin yerel yetiştirme ve işletme teknikleri ile kırsal kültür bağlamında 

katılımcılara sunulması yörenin potansiyelini bir kez daha artıracaktır.  

 

Öyle ki, Safran (Crocus sativus) ve Çavuş Üzümü tek başlarına bile sürdürülebilir tarım 

kapsamında değerlendirildikleri takdirde alanın kırsal turizm potansiyelini önemli 

ölçüde arttıracak ve geliştirecek büyük bir güce sahip iki üründür.  

 

Çalışma alanında, tarımsal turizm potansiyelini geliştirmek için bazı öneriler 

geliştirilebilir. Bunlar;  

 

• Özellikle tanıtım kampanyaları, üretim seminerleri ile yerel halka Safran bitkisi 

(Crocus sativus) geleneğini yeniden tanıtma sağlanmalıdır. 

• Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde organik tarım üretimi yaygınlaştırılmalıdır.  
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• Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmeli 

ve  bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Örneğin alan Çavuş 

Üzümü ve Safran (Crocus sativus) bitkisinin doğal yetiştirme ekolojisine sahiptir.    

• Üretimi yöresel önem arz eden Safran (Crocus stivus) ve Çavuş Üzümü gibi bitkisel 

ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynaklarının korunması 

gerçekleştirilmelidir. 

• Düzenlenecek fuar ve festivaller ekonomik, sosyal ve kültürel hareketlenmeyi 

beraberinde getirecektir. Örneğin Çavuş Üzümünün hasat dönemi olan Çizelge 

6.5’de  verilen Ağustos-Kasım ayları arasındaki dönemde gerçekleştirilecek bağ 

bozumu festivalleri ile bütünleştirilmesi, gerek ürünün gerekse çalışma alanının 

tanıtımında ve ekonomisinin canlandırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.  

• Bahçelerde üretilen ürünlerin “kendin topla kendin ye” aktiviteleri ile doğrudan 

tüketiciye ulaştırılmasının pazarlama sıkıntılarının önemli ölçüde giderilmesinde 

katkıları olacaktır. 

• Aynı zamanda alanın tarımsal özelliklerinin korunması da kaynakların 

sürdürülebilirliği açısından yönlendirici olacaktır.  

• Çizelge 6.4 ve Çizelge 6.5’de görüldüğü üzere yörede ekolojik olarak yetiştirilen 

ürünlerin belirli programlar dahilinde ekiminden hasadına, çiçeklenmesinden meyve 

verme zamanına kadar farklı aşamalarında ziyaretçilerin bizzat bulunması; hem 

yerel halk açısından işgücü oranını azaltacaktır, hem ekonomik girdi sağlayacak 

hem de turizmin dönemini genişletecektir.  
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Çizelge 6.4 Çalışma alanında yetiştirilen sebze türlerinin aylara göre ekim ve hasat 
zamanları (Anonim 2005d’den yararlanılarak hazırlanmıştır) 

 
AYLAR SEBZELER 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Ekim              

H
ıy

ar
 

Hasat             

Ekim              

D
om

at
es

 

Hasat             

Ekim              

B
ib

er
 

Hasat             

Ekim              

P
at

lı
ca

n
 

Hasat             

Ekim              

F
as

ü
ly

e 
 

Hasat             

Ekim              

Is
p

an
ak

 

Hasat             

Ekim              

P
ır

as
a 

 

Hasat             

Ekim              

M
ar

u
l 

Hasat             
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Çizelge 6.5 Çalışma alanında yetiştirilen meyve  türlerine ilişkin aylara göre çiçeklenme 
ve hasat zamanları (Anonim 2005d’den yararlanılarak hazırlanmıştır) 

 
AYLAR MEYVELER 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Çiç. Zam.              

Ş
ef

ta
li

 

Hasat             

Çiç. Zam.             

E
lm

a 

Hasat             

Çiç. Zam.             

B
ad

em
 

Hasat             

Çiç. Zam.             

E
ri

k
  

Hasat             

Çiç. Zam.             

K
ir

az
  

Hasat             

Çiç. Zam.             

A
yv

a 
 

Hasat             

 Çiç. 
Zam. 

            

V
iş

n
e 

 

Hasat             

 Çiç. 
Zam. 

            

C
ev

iz
 

 

Hasat             

Dikim             

Çiç. Zam             

Ü
zü

m
 

Hasat             

 

 

Tarımsal turizme yönelik öneriler ise özet şeklinde yerel halk, katılımcı boyutu ile 

Çizelge 6.6’da  verilmiştir.  
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Çizelge  6.6 Tarımsal turizme yönelik öneriler 

Faaliyetler Yerel Halka Yönelik   Katılımcılara Yönelik  

Çiftlik ve yol kenarı 

stantlarından taze ürünler ve ev 

yapımı gıda ürünleri almak  

• Geleneksel yöntemlerle üretilen 
yerel gıda ürünlerinin üretimi 
desteklenmelidir. 

• Yörenin ekolojik koşullarında 
doğal olarak yetişen tarımsal 
ürünlerin ve ev yapımı 
ürünlerin üretim yöntemlerine 
ve faydalarına  ilişkin 
broşürler,  kitapçıklarla 
tanıtımının sağlanması   
yapılmalıdır. 

Bahçe gezilerine katılarak sebze, 

meyve, baharat bitkisi gibi 

ürünlerin (Çizelge 6.4 ve Çizelge 

6.5. de zamanları verilen) dikimi, 

bakımı ya da toplanması gibi 

faaliyetlerde bulunmak  

• Doğal bitki örtüsünden elde 
edilen ürünlerin sürekliliği için 
ekim, dikim ve hasat takvimleri 
oluşturulmalıdır.  

• Çiftçiler için organik ürün 
üretimi üzerine bir eğitim 
programı düzenlenmelidir. 

• Yerel halka gıda üretimi 
konusunda uzmanlık 
sağlanmalıdır. 

• Aktif olarak tarımsal 
faaliyetlerde bulunmak 
isteyenler için organik ürün 
üretimi üzerine bir eğitim 
programı düzenlenmelidir. 

• Doğal bitki örtüsünden elde 
edilen ürünlerin sürekliliği 
için hazırlanan ekim, dikim 
ve hasat takvimleri 
katılımcılar için de 
hazırlanmalıdır. 

Piknik yapmak • Yerel halkın görüşleri 

alınmalıdır. 

• Doğal ve kültürel ürünlere 
zarar vermeden bu faaliyeti 
sürdürmeleri sağlanmalıdır. 

Çiftlik hayatını tanımak • Yerel halkın görüşleri alınmalı 

• Hayvancılıktan bitkisel üretime 
kadar çok çeşitli konularda 
çiftlik hayatının işleyişi belirli 
bir program dahilinde ve eğitim 
doğrultusunda ele alınmalıdır.  

• Çiftliklerde yetiştirilen 
tarımsal ürünlerin ve 
hayvancılığın katılımcıların 
ilgisini çekmesi için bu 
faaliyetlerin eğlenceli 
oyunlara  dönüştürülmesi 
sağlanmalıdır.    

• Belirli programlar dahilinde 
çiftlik hayatını tanıtma 
sağlanmalıdır. 

Festivallere katılmak • Üretilen tüm ürünlerin toplama 
ve hasat takvimleri 
çerçevesinde belirli bir 
progranm dahilinde ele 
alınması sağlanmalıdır. 

• Yörenin ekolojik koşullarında 
doğal olarak yetişen Safran 
bitkisinin toplanması ve 
Çavuş Üzümü çeşidinin bağ 
bozumunun bir festival 
programı çerçevesinde 
tanıtılması sağlanmalıdır.  



 321 
 

 

6.2.3 Doğa turizmi (doğa sporları) kullanımına  yönelik sonuçlar ve öneriler 

 
Yapılan sorgulamalar sonucunda, doğa turizmi kullanımı için “en uygun” niteliğini 

gösteren bölgeler  (Harita 6.5) 5,498 km2 lik bir alan kaplarken, “uygun” nitelikli yerler 

ise 37,766 km2  lik bir alan teşkil etmiştir. Bu da toplam alanın  %  48,15’ini 

kapsamaktadır.  

 
 
Harita 6.5’e göre; araştırma alanında, doğal turizm faaliyetleri açısından en uygun 

nitelikteki alanların özel jeolojik oluşumlar içerisinde yer alan kanyonların oluşturduğu 

bölgeler  çevresinde yer aldıkları görülmektedir. Buna göre bu alanlar; büyük 

çoğunluğunu eğimin % 0’lardan % 20’lere kadar,  yüksekliğin de 350 m’lerden 850 

m’lere kadar  çıkabildiği  alanların yer aldığı, doğal bitki varlığı açısından tüm 

vejetasyon tiplerinin içerisinde bulunduğu, daha çok bahçe (sulu), bahçe (kuru), orman 

ve funda -mera kullanımlarının yer aldığı, yıllık sıcaklık ortalamasının 10-20 oC,  yıllık 

yağış toplamının 0-1500 mm,  yıllık ortalama rüzgar hızının 0-10 m/sn ve yıllık 

ortalama bağıl nemin % 30-70 olduğu, batı, doğu ve kuzey bakı yönlerinin çoğunlukta 

olduğu ve su varlığı açısından zenginlik gösteren, yerleşim, haberleşme ve erişilebilirlik  

açısından güvenli olan ve anket sonuçları çerçevesinde yerel halkın doğal turizm 

uygulamalarına karşı olumlu baktığı  bölgelerdir. 

 
 
Doğa turizmi açısından uygun nitelikler gösteren alanlar,  çalışma alanının kendine özgü 

doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin de etkisi ile son derece düzenli bir koridor izlenimi 

yaratmaktadırlar.  Uygun olarak nitelendirilen bu alanlar, eğimin % 20’lerin üzerine 

çıktığı, yüksekliğin artmaya başladığı, büyük oranda kuru ve sulu tarım kullanımlarının 

yer aldığı, düz, güney, güneydoğu ve güneybatı bakı yönlerinin çoğunlukta olduğu, su 

varlığı açısından zenginlik gösteren, yerleşim, haberleşme ve ulaşım açısından güvenli 

olan ve anket sonuçları çerçevesinde yerel halkın doğal turizm uygulamalarına karşı 

olumlu baktığı  bölgelerdir. 
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Değerlendirmeler doğrultusunda oluşturulan SWOT analizi sonuçları da Çizelge 6.7’de 

verilmiştir. Analiz sonuçlarından doğa turizmi açısından alanın olumlu ve olumsuz 

yönleri belirlenebilmektedir. Doğa turizmi açısından alanda önemli bir potansiyel 

vardır. Başta özel jeolojik oluşumlar olan kanyonların varlığı, zengin su varlığı, tarımsal 

ve  kültürel değerlerin  yanı sıra uygun yükseklik, eğim, iklim, yerleşime uzaklık, 

erişilebilirlik gibi pek çok faktörden dolayı araştırma alanı ilgi çekici bir nitelik 

kazanmıştır. Ancak  tanıtım, eğitimli eleman, yerel halk ile yerel hükümet arasında 

organizasyon eksikliği gibi nedenlerle araştırma alanının doğa turizmi potansiyeli 

yeterince değerlendirilememektedir. Oysa ki önemli bir potansiyele sahip alanın doğal 

turizm misyonunun güçlendirildiği ve teşvik edildiği takdirde koruma kullanma 

dengesinin sağlıklı bir şekilde entegre edildiği planlamalar doğrultusunda gelecek için 

başarılı sonuçlar almak mümkündür. 

 
 
Çizelge 6.7 Doğa turizmine ilişkin SWOT analizi sonuçları 
 
Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar  Fırsatlar Tehditler 
• Alanın sahip olduğu 
eğim ve yükseklik 
değerlerinin doğal 
turizm için uygun 
olması 
 
• Doğa yürüyüşleri ve 
trekking için önem arz 
eden Düzce, Sakaralan 
ve Sırçalı Kanyonlarının 
yer alması 
 
• Araç Çayı, Dipsiz 
Göl gibi su kaynakların 
varlığı 
 
• İklimsel açıdan uygun 
değerlere sahip olması 
 
• Zengin kültürel 
dokuya sahip olması 
 
• Yerel halkın konuya 
sıcak bakması ve 
konukseverliği  

• Doğal turizm 
açısından gerekli 
potansiyel olmasına 
karşın gerekli tanıtımın 
iyi yapılmamış olması 
 
•  Eğitimli eleman 
eksikliği 
 
• Genç nüfus eksikliği 
 

• Ulaşım açısından 
erişilebilirlik 
 
• Gelişimlere açık 
halkın katılımı 
 
• Haberleşme 
olanaklarının varlığı 
• Alan içerisinde 
“Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası” nın 
bulunması 

• Finansal altyapının 
eksikliği 
 
• Yerel halk ile yerel 
yönetim arasında 
organizasyon eksikliği 
 
 
• Bölgesel kamu 
kuruluşlarının yetersiz 
desteği 
 
• Fiziksel çevrenin 
tahribatı ve değişimi 
 
• Köyden kente göç 
olgusu 
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Yöntem doğrultusunda oluşturulan değerlendirmeler sonucunda doğa turizmi (doğa 

sporlarına yönelik) için uygun ve en uygun alanlar olarak saptanan bölgelerde, 

katılımcıların ilgi alanlarına yönelik olmak üzere 4 farklı trekking (doğa yürüyüşü)  

hattı oluşturulmuştur (Harita 6.6). Harita 6.6’da her 4 hat boyunca da başlangıç ve bitiş 

noktaları verilmiştir. İstenildiği takdirde dairesel gezi izleri ile her bir hattın uzunluğu 

kısa mesafe yürümek isteyen katılımcılar için azaltmak mümkündür. EK 5’de da her bir 

hat, güzergahları  simgeleyen alanlara ait resimlerle birlikte ilişkilendirilerek verilmiştir.  

Resimler üzerinde  her bir hattın baş harfi yer almış ve oklarla da bulundukları yer 

gösterilmiştir. Bu hatların her birine de o alanı temsil edebilecek 4 farklı isim 

verilmiştir. Amaç ve kapsamları doğrultusunda bu hatlar yaşam, kültür, macera ve 

serüven yolu olarak belirlenmiştir. Bunlar şu şekildedir.  

 

• Yaşam yolu: Yaşam yolu olarak adlandırılan koridor, başlangıç noktası Yörükköyü 

merkezli olmak üzere  Araç Çayı boyunca uzanan tarımsal alanları da içine alan ve bir 

patika ya da belirgin bir iz taşıyan özellikli bir alandır. Ana kaynağını Araç Çayı 

oluşturmaktadır. Katılımcıların hat boyunca hem aktif hem de pasif olarak aktivitelerde 

bulunabilecekleri çizgisel bir koridor özelliği taşımaktadır. Yaşam yolu boyunca 

katılımcıların; tarımsal ürünlerin ve Safran bitkisinin işleyişi, üretimi, hasatı, gibi 

konularda bizzat görev alabilmesi, Araç Çayı boyunca amatör biçimde rekreasyonel 

balıkçılık yapabilmesi ve çeşitli hobi etkinliklerinde bulunabilmesi gibi farklı aktivite 

olanaklarını aktif olarak yapabilmeleri mümkündür. Aynı zamanda da görsel zenginliğe 

sahip alanda yürüyüş, piknik, doğa fotoğrafçılığı, resim yapmak gibi pasif aktivitelerde 

bulunma imkanı da bulunmaktadır.  

 

Yaşam yolunun genişliği kullanım amacına göre Araç Çayı doğrultusunda daraltılıp 

genişletilebilir. Zorluk derecesi diğerlerine oranla en kolay olan ve her yaştan 

katılımcının yürüyebilmesine imkan tanıyan bu  hattın uzunluğu  14,344 km olmuştur.   
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• Kültür yolu: Kültür yolu olarak adlandırılan koridor; başlangıç noktası Yörükköyü 

merkezli olmak üzere  Konarı Köyü’nü  içine alan, ilginç mimarisi ve tarihi kimliği ile 

ön plana çıkan belirgin bir kültürel iz taşıyan özellikli bir alandır. Hattın ana kaynağını 

geleneksel evler, anıtsal yapılar, organik düzendeki sokaklar ve yerel halkın değerleri 

oluşturmaktadır.  

 

Bu hat boyunca katılımcılara; hem yörenin tarihi dokusunu  tanıma ve görme şansı 

sağlanırken hem de yerel el sanatları, geleneksel giyim, yöresel yaşam ve folklorik 

değerlerle ilgili olarak da bizzat içinde bulunabilme imkanı tanınabilmektedir. Aynı 

zamanda da bahçe işleri ile uğraşmak, meyve toplamak, bağ budamak gibi aktivitelerde 

de bulunma imkanı tanınabilmektedir.  

 

Geleneksel mimari özelliğe sahip evlerde konaklama, festivallere katılma, yerel 

değerlere yönelik kurslara katılma gibi faaliyetlere olanak tanıdığından dolayı, yöre 

halkı ile ilişkilerin en fazla olduğu güzergah kültür yoludur.  

 

Her yaştan insanın rahatlıkla katılabileceği bu hattın uzunluğu Harita 6.6’a göre  9,262 

km dir. 

 

• Macera yolu:   Macera yolu olarak adlandırılan koridor;  başlangıç noktası 

Yörükköyü merkezli olmak üzere, Sırçalı Kanyonu boyunca Konarı Köyü’ne kadar 

uzanan görsel zenginliğe sahip çizgisel bir koridordur.   Hattın ana kaynağını özel 

jeolojik bir oluşum olan kanyonlar oluşturmaktadır.  

 

Bu hat boyunca doğa fotoğrafçılığı, resim yapmak, tuırmanmak, yürümek gibi 

faaliyetlerde bulunmak mümkündür. Yaşam yolu ve kültür yoluna göre zorluk derecesi 

daha fazla olan macera hattının uzunluğu  11,497 km dir. 
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• Serüven yolu: Çalışma alanında 14,103 ve 7,917 km’lik bir uzunluğa sahip, eğimin 

ve yüksekliğin diğer güzergahlara oranla en fazla olduğu, kimi yerlerde derinliği 6 m’yi 

bulan dereleri ile zorluk derecesi  fazla olan bir parkurdur.  

 

Macera yolu ile eş anlamlı bir isim verilmesi her iki hattın da aynı özelliklere sahip 

olması ancak serüven yolunun diğerine göre zorluk derecesinin daha fazla olmasıdır. 

Hat boyunca; yürümek, tırmanmak, yüzmek, bisiklete binmek, bitki toplamak, foto 

safari, çeşitli hobi etkinlikleri, kamp kurmak, piknik yapmak gibi çok farklı 

aktivitelerde bulunma imkanı tanınmaktadır. 

 

Serüven yolu, başlangıç noktası Konarı Köyü olmak üzere Düzce Kanyonu’nu içine 

alan hat boyunca uzanan çizgisel bir koridor şeklindedir. Koridorun zorluk derecesinin  

fazla olmasından dolayı orta noktasından merkezi toparlayıcı bir odak noktası ile 

bağlantılı olarak ikinci bir iz güzergahı tasarlanmıştır. 

 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda araştırma alanında doğa turizmi (doğa sporları) 

potansiyelini geliştirmek için bazı öneriler verilmektedir. Bunlar; (ayrıntı Çizelge 6.8)  

 

• Araştırma alanının kırsal özelliklerini ve geleneklerini tanımaya olanak veren tematik 

turlar düzenlenmelidir.  

• Katılan turist grupların köyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek buna 

karşılık onların deneyim kalitelerini yükseltmeleri  amaçlanmalarıdır. Bu nedenle de 

katılımcıların sayıları Avrupa örneklerinden yola çıkılarak 8-15 arasında gibi bir sayı 

ile sınırlı tutulmalıdırlar. Yine Avrupa örneklerinde olduğu gibi farklı sloganlarla 

kırsal turizm olgusu daha cazip hale getirilmelidir. 

 
• Doğal ortamın korunmasını  sağlayıcı tedbirleri alarak ekonomik değeri yüksek balık  

türlerinin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. Örneğin Araç Çayı’nda alabalık 

yetiştirilerek amatör balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilebilir.  
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Çizelge 6.8 Doğa turizmine yönelik öneriler 

Faaliyetler Yerel Halka Yönelik Katılımcılara Yönelik 

Aktif ya da pasif  şekilde doğa 

yürüyüşlerine katılmak 

• Alan ile ilgili bilgilerin aktarımı 
konusunda yerel halktan bilgi 
alınmalıdır. 

 
• Araştırma alanı ve iletişim 

konularında yerel halka yönelik 
olarak eğitim programları 
oluşturulmalıdır. 

• Farklı ilgi alanları ve farklı fiziksel 
kapasiteler sahip birey/ gruplara 
yönelik alternatif rotalar üzerinde 
yürüyüşler yapılması 
sağlanmalıdır. 

• İşaret levhaları ve bilgilendirme 
panoları ile yönlendirmeler 
sağlanmalıdır. 

• Yerel halktan biri ile beraber 
mutlaka eğitimli bir kişinin de 
yürüyüş grubunun içerisinde yer 
alması sağlanmalıdır. 

Kamp yapmak • Yürüyüş rotaları çerçevesinde 
kamp yapılacak alanlar için uygun 
yer seçimine yönelik yerel halktan 
bilgi alınmalı ve bu konuda yerel 
halk eğitilmelidir. 

• Yürüyüş rotaları çerçevesinde yerel 
halk ve uzmanlarca  önceden 
oluşturulan kamp alanlarında kamp 
yapılması sağlanmalıdır. 

 
Bitki incelemek • Yörenin ekolojik koşullarında 

yetişen, endemik olan ya da nesli 
tehlikede olan türler belirlenerek 
korumaya alınmalı ve bu konuda 
yerel halkın bilinçlendirilmesi 
sağlanmalıdır. 

• Özellikle karakteristik 
habitatların ve türlerin korunması 
için onların önceden bilinmesi ve 
bu yönde gerekli eğitimin 
verilmesi sağlanmalıdır. 

• Meyveleri ya da yaprakları 
açısından zehirli olan bitkiler ile 
zor durumlarda yiyecek ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
kullanılabilecek bitkiler hakkında 
bilgi verilmelidir. 

Yaban yaşamını gözlemek • “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” 
nda bulunan türler hakkında bilgi 
sahibi olunmalıdır. 

• Çalışma alanı sınırları içerisinde 
bulunan “Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası” nın sınırları yürüyüş 
rotasında belirtilmelidir. 

• Yaban hayatına ve korunan 
türlere ait olarak seçilmiş alanlara 
zarar vermekten kaçınılmalıdır. 

• Katılımcıların yaban hayatına 
zarar vermeden yaban hayatı 
alanları ile ilişki kurmaları için 
fırsatlar yaratılmalıdır. 

 
Foto safari • Foto safari açısından uygun nitelik 

ve ilginç özellikler gösteren 
alanların saptanmasında mutlaka 
yerel halkın bilgisi alınmalıdır.  

• Foto safari açısından uygun 
nitelikler gösteren tüm alanlar 
yürüyüş rotası üzerinde 
belirlenmelidir.  

Hobi etkinliklerinde bulunmak 

(resim yapmak, kolleksiyon vb.) 

• Ziyaretçilerin hobi etkinliklerini 
rahat bir şekilde sürdürecekleri 
uygun koşullar sağlamalıdırlar. 

• Bu tür etkinliklerin yapılabileceği 
en uygun yerlerin seçiminde yerel 
halkın bilgisine başvurulmalıdır.  

• Tur programları çerçevesinde 
hobi etkinlikleri için farklı 
alternatifler sunulmalıdır. 

• Doğa yürüyüşleri sırasında 
katılımcılara çeşitli hobi 
etkinliklerinde bulunabilmeleri için 
imkanlar tanınmalıdır. Böylece 
doğa yürüyüşlerei için ayrılan 
alanlar yaşanılan bir mekan haline 
de dönüştürülmüş olacaktır. 

Suya dayalı rekreasyonel 

faaliyetlerde bulunmak  

• Suyun tarımsal ve rekreasyonel 
amaçlı etkin kullanımına yönelik 
olarak yerel halka çeşitli 
toplantılarla  bilgi verilmelidir. 

 

• Araç Çayı’nda amatör balıkçılık 
imkanları sağlanmalıdır. 
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Harita 6.1’de (kültür turizmi), Harita 6.4 (tarımsal turizm) ve Harita 6.5 (doğa turizmi)  

faaliyet tipleri için “en uygun ve uygun alan” olarak belirtilen paftalardan elde edilen 

sonuç verilerinin birleştirildiği sentez paftası Harita 6.6’da verilmiştir. Faaliyet 

tiplerinin birleştirilmesi sırasında çakışan kullanım bölgelerinde anket sonuçlarından 

elde edilen önceliklere göre derecelendirme temel alınmıştır. Buna göre öncelik sırası 

aşağıda verilmiştir. 

  
 
1.Kültür Turizmi 

2.Tarımsal Turizm 

3.Doğa Turizmi  

 
 
Sentez paftası incelendiğinde; araştırma alanının 56,197 km2 lik bir kısmının  (toplam 

alanın  % 62,55’i)  kırsal turizm faaliyetleri için uygun niteliklere sahip olduğu 

görülmektedir.  Her üç faaliyetin tipinin de  Yörükköyü ve Konarı yerleşim birimlerinin 

etrafında yoğunlaşması araştırmanın başında geliştirilen hipotezi doğrular niteliktedir. 

Çünkü Harita 6.4 ve Harita 6.6’da da görüleceği üzere alanın kültür turizmi 

potansiyelinden başka tarımsal ve doğa turizmi potansiyeli de yadsınamıyacak kadar 

önemlidir.  

 
 

Bu doğrultuda da araştırma  alanının  sadece kültürel özelliklerinin ön plana çıkarıldığı 

uygulamalar yerine kültürel, doğal ve tarımsal değerlerini bir arada tutan uygulamaların 

gerçekleştirilmesi gerektiği  ortaya çıkmaktadır.  

 
 
Her üç faaliyet açısından da “uygun olmayan” alanlarda ise, sınırlayıcı faktörlerin 

saptanması ve iyileştirilmesine yönelik önlemler alındığı takdirde  çalışma alanının 

kırsal turizm potansiyelini daha da geliştirmek mümkündür.   
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Kırsal kalkınma kapsamında bir alanın birden fazla amaca hizmet edecek şekilde 

değerlendirilmesi ve getirilecek kullanımların (kültür turizmi, tarımsal turizm ve doğa 

turizmi) birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi alanın doğal ve kültürel peyzaj 

özelliklerinin korunması açısından da önem taşımaktadır.  

 

6.3 Yasal Yönetsel Yapıya Yönelik Çözüm Önerileri 

 

Kırsal turizm politikaları kısmında ayrıntılı olarak incelenen kırsal alanlara yönelik 

yapılan çalışmalarda; Köy Kanunu'nun çıkartılması, toprak ve tapulamaya ilişkin 

düzenlemeler, köy kalkınması, toplum kalkınması, köy-kent, tarım-kent, kırsal kalkınma 

projeleri gibi çeşitli politikalar ve uygulamalar geliştirilmekte, önlemler alınıp yeni 

yasal ve kurumsal yapılanmalara gidildiği görülmüştür.  Fakat, büyük oranlarda kaynak 

harcanarak yürütülen bu çalışmalar sorunları tam olarak çözmeye yetmemiştir. Doğru 

plan ve programların geliştirilememesi, alandaki insanların görüş ve önceliklerinin 

dikkate alınmaması, katılım ve örgütlenmenin sağlanamaması, yöre özelliklerinin 

gözardı edilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerinin ihmali ve yukarıdan-

aşağıya/merkezden yönetilme gibi sorunlar kırsal alandaki kalkınma uğraşılarında 

görülen başlıca eksiklikler olarak ortaya çıkmaktadır 

(http://tarimsurasi.tarim.gov.tr/8.komisyon_raporu.doc, 2005) 

 

 
Dolayısıyla kırsal kalkınma tedbirleri içerisinde yerini alan  kırsal turizm politikaları; 

kırsal alanlar, doğal peyzaj,  kültürel peyzaj ve tarımsal türlerin korunmasıyla uyumlu 

olmalıdır.  

 

Kırsal alanlara yönelik uygulamalarda; kırsal yerel nüfusun, kendi yörelerinin turizm 

potansiyellerini arttırmaya dönük kalkınma projelerine mümkün olduğunca katılımı 

sağlanmalı ve yerel ölçekte planların geliştirilmesi teşvik edilmelidir.  
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Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına olan 

katkıları kabul edilmelidir. Turizm ve çiftlik tarımı sektörlerinde istihdam yaratılması 

mümkün olduğunca teşvik edilmelidir.  

 
 
Literatür özetleri kısmında ayrıntıları ile verilen Avrupa’daki uygulama örneklerinde; 

daha çok pazarlama yoluyla kırsal bir turizm ürünü geliştirme ve yerel düzeyde 

yoğunlaştırılmış ve farklı toplum kesimlerini ya da hizmet üretenlerin koordine edilmesi 

için bir birlik kurulması öngörülmektedir.  Dolayısıyla da farklı ülke örneklerinde kırsal 

turizm, ürün geliştirme, pazarlama, planlama, politika ve yatırımı da içerecek şekilde 

mikro düzeyden makro düzeye kadar bütün faaliyetlerin örgütlendiği bir uygulama 

olmuştur. Ancak Türkiye örneğinde bu örgütlenmenin henüz tam anlamıyla gelişmemiş 

olduğu görülmektedir. 

 
 

Kırsal turizm örgütlenmesinde, yerel ekonominin canlanması için, halkı temsil eden, 

katılımcı bir yapıya sahip yerel bir örgüt gereklidir. Bu anlamda kooperatiflere görev 

düşmektedir. Kooperatifler, küçük üreticilerin girdi ve kredi gereksinimlerinin 

karşılanmasını, üretilen ürünlerin değerlendirilerek en uygun fiyattan satılmasını, 

üretici-tüketici arasında pazarlama zincirini kurarak ortaklara geçmesini ve ortakların 

her türlü tüketim maddelerini ucuza ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlarlar. 

Dolayısıyla da tarımsal ve turizm  amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve 

kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden 

desteklemek gerekmektedir. 

 

Uluslararası örneklerde de görüldüğü üzere kırsal turizm örgütlenmesi için kurulmuş 

kooperatifler dahi vardır. Araştırma alanında oluşturulacak bir kırsal turizm 

örgütlenmesinde “Safranbolu Yörükköyü Kırsal Turizm Kooperatifi” nin öncelikli 

olarak 5  ana görevi üstlenmesi gerekmektedir.  
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• Araştırma 

 Kooperatif araştırma kapsamında şu görevleri yerine getirmelidir. Kırsal turizmin ne 

olduğunu öğrenmek, Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan kırsal turizm etkinliklerini 

araştırmak ve bu araştırma kapsamında oluşturulan kırsal turizm kaynaklarını tüm 

köyler bazında genişleterek değerlendirmek ve ele almaktır. Hangi kaynağın, ne şekilde 

kimin tarafından değerlendirileceğinin araştırılması ve organizasyonu konusunda da 

öncü olmalıdır.  

 

• Eğitim 

Yöre insanının koopertatif, dernek, gibi oluşumlarla birlikte hareket etmeleri sağlanarak 

yerel klavuzluk sistemi ile desteklenmesi geliştirilmelidir. Yerel klavuzların da, belirli 

bir eğitimden geçmesi koşulu ile o yörenin insanından olması desteklenmelidir. 

Safranbolu Kırsal Turizm Kooperatifi; yöre halkına konunun önemini anlatacak, 

ziyaretçi ile karşılıklı iletişimini güçlendirecek ve kırsal turizm organizasyonunda onu 

bir parçası yapacak konularda önder olmalıdır. Çeşitli kursların, sunumların ve 

toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonu işinde öncü olmalıdır. Bu çalışmalar, 

örneğin; kırsal turizmin farklı aşamalarında, tarımsal kalkınmayı arttırmak için “organik 

tarımın uygulanması, işleyişi ve ziyaretçilere tanıtılması” ya da “satış ürünlerinin üretim 

ve pazarlama sorunlarının giderilmesi” gibi çeşitli konulardaki çalışmalardır. 

 

• Finansman 

Bazı sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim, merkezi yönetim ve uluslararası kuruluşlar 

nezninde kredilerin sağlanmasında organizasyonu yapacak güç olmalıdır. Ayrıca yıllık 

gelirlerinin bir kısmını da kırsal turizm yatırımı yapması halinde üyelerine de kredi 

şeklinde vermelidir.  
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• Tanıtım 

Tespit edilen turizm değerlerinin doğru araçlarla topluma tanıtılması sırasında öncü 

olmalıdır. Burada önemli olan kırsal turizm etkinliğini bir endüstri haline getirmeden 

doğal ve kültürel kaynakların daha akılcı kullanımıyla, yöre potansiyelinin korunarak 

kullanılmaya yönelik olarak değerlendirilmesinde aracı olmalıdır. 

 

• İşbirliği 

Kırsal turizm faaliyetinin ülke çapında yaygınlaştırılabilmesi için, başta Kültür ve 

Turizm Bakanlığı olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında 

görev yapan yayım elemanları, yerel yöneticiler,  Safranbolu Turizm ve Meslek Yüksek 

Okulu, yerel halk ve özel teşebbüslerin aktif şekilde katılımının sağlanması önem 

taşımaktadır. Bunun için yöre halkını merkeze alan bir organizasyon yapısı 

oluşturulmalıdır.  

 

“Tarihsel Çevrenin Korunması” konusunda da, merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin 

bir arada ve işbirliği içinde, köklü yönetsel, yasal ve ekonomik çözüm yolları ve 

olanakları geliştirmeleri gerekmektedir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlere, 

yürürlükte olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası (2863 ve 3386 Sayılı) ile 

İmar Yasası (3194), Belediye Yasası’nda (1580) tarihsel çevrenin korunması konusunda 

bazı görev ve yetkiler verilmiştir.  

 

Tarihi çevrelerin korunmasındaki amaç; bu kültür hazinelerinin yok olmaktan 

kurtarılması ve bu kültür mirasının günümüz yaşamıyla bütünleştirilmesidir. Bu da 

müzeci anlayıştaki pasif bir korumadan daha çok halkın içinde yaşadığı bir 

korunmacılık anlayışıdır.  
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Koruma amaçlı planlarda da geleneksel dokuyla uyumlu, geleneksel nitelikte tarihi 

ticaret kullanımlarının (el sanatları vb.), pansiyon, konaklama ve konut kullanımları ile 

beraber yer almaları sağlanmalıdır. 

 

İyi planlanmış ve uygulamaya konmuş bir tanıtım ve gezi programı, bugün ve gelecek 

kuşaklar için korunması gerekli bu kültürel mirasa daha anlayışla bilinçle bakılmasını 

destekleyecektir. Korumanın gerçekleşmesi, eserlerin bir bütün olarak kalmaları ve en 

iyi şekilde sergilenmelerini sağlamak için özel bir özen gösterilmelidir 

 
 
Alanın turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak 

amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer 

kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama 

faaliyetinin  yürütülmesi gerekmektedir.  

 
 
Çalışma kapsamında yapılan tüm değerlendirmeler doğrultusunda, bu doktora çalışması 

ile birlikte  sıralanan çalışmalar ile  alan için sağlıklı planlar üretilmesi mümkün 

olabilecektir. 

 
 
• Tarımsal turizmine uygun alanlar doğrultusunda, ekolojik ve sosyo-ekonomik 

yapıya uygun ürün deseni oluşturma çalışmaları, 

• Doğa turizmine uygun alanlar doğrultusunda; farklı amaçlara cevap vermek üzere 

oluşturulan güzergahların tasarımı, bakımı ve yönetimine ilişkin çalışmalar, 

• Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliği ile bir organizasyon 

modelinin oluşturulması çalışmaları. 

 

 
Sonuç olarak, tez çalışması kapsamında doğal ve kültürel peyzaj potansiyeli 

çerçevesinde geliştirilen tüm öneriler incelendiğinde, Safranbolu-Yörükköyü 

yerleşiminde etkin ve doğru planlama araçlarının seçimiyle kırsal turizm etkinliğinin 

sürdürülebilir kalkınma boyutunda uygulanabilirliği saptanmıştır. 
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EK 1. Ziyaretçiler için anket soruları 
 
Bu anket Ankara Ün. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yapılan bilimsel bir 
araştırma için hazırlanmıştır. Adınız soyadınız sorulmayacaktır. Sizden alınan bilgiler 
tamamen gizli tutulacaktır. Göstereceğiniz ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür 
ederiz.  
 
Tarih:  
Anketör:  
 
1. Bireyin temel nitelikleri  
 

Yaşı Cinsiyeti Medeni Durumu Eğitimi Mesleği Çocuk Sayısı 
      
      

 
2. Ailenizde bir tatil yerini seçerken, neyi göz önünde bulundurursunuz? (Birden fazla 

seçenek sıralayabilirsiniz) 
 

1) Aile bütçemin uygun olmasını 
2) Aile yapıma uygun olmasını  
3) Çocuklarımın vakit geçirmeleri için uygun mekanların olmasını 
4) Gitmek istediğim yerin güvenli bir yer olmasını 
5) Kişisel istek ve meraklarıma cevap vermesini 
6) Diğer  
 

3. Hafta sonu ve kısa dönemli gezilerinizde ne tür mekanları tercih edersiniz? (Birden 
fazla seçenek sıralayabilirsiniz) 

 
1) Böyle bir alışkanlığım yok 
2) Deniz kıyısı ve denizi gören alanlar    
3) Köy   
4) Ormanlık alanlar                                                                                                        
5) Tarihi ve arkeolojik alanlar 
6) Kent yakın çevresindeki park ve dinlenme yerleri 
7) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
4. Safranbolu Yörükköyü’ne nereden geliyorsunuz? 
 

1)  Ankara         2) İstanbul          3) Safranbolu         4) Kastamonu           5) Diğer 
(Hangisi) 

 
5. Safranbolu-Yörükköyü’ne kaçıncı kez   geliyorsunuz? 

 
1)  İlk kez  (5. soruya geçiniz)     2) 2  inci kez      3)  3 üncü kez    4)  4 üncü kez    5)  
Diğer 
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EK 1. Ziyaretçiler için anket soruları (Devam) 
 
6. Daha önce gelmiş iseniz, geliş sıklığınız nedir? 

 
1) Haftada 1        2) Ayda 1        3) 6 Ayda 1        4) Yılda 1        5) Diğer  (Lütfen 
belirtiniz) 

 
 
7. Safranbolu-Yörükköyü’ne geliş amacınız nedir? 

 
1)  Yörükköy’lüyüm akraba-tanıdık ziyareti    
2)  Burada evim var 
3)  Geleneksel mimari ve yerleşim ilgimi çektiği için 
4)  Tur kapsamında olduğu için 
5)  Yöresel yemeklerini tatmak istediğim için  
6)  Buranın güzelliğini duyduğum için 
7)  Doğal köy yaşantısını yerinde görmek istediğim için  
8)  Ailemin arzusu üzerine geldim 
9)  Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
8. Safranbolu-Yörükköyü’ne gelmeye nasıl karar verdiniz? 
 

1) Tanıdık-eş-dost tavsiyesi sonucu merak ederek 
2) Kitle ve yayın iletişim araçlarını araştırarak  (İnternet, televizyon, gazete, vb.) 
3) Tur operatörlerinin programlarını takip ederek 
4) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
9. Safranbolu Yörükköyü’nde ilk dikkatinizi çeken ne oldu? 
 

1) Geleneksel mimari ve yerleşim 
2) Yöresel kültür ve yemekler 
3) Köy yakın çevresindeki Araç Çayı, orman varlığı, göl, piknik alanı, kanyonlar 
4) Tarımsal alanlar 
5) Doğal bitki örtüsü ve yöreye özgü olan Safran bitkisi 
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 
10. Safranbolu Yörükköyü ve yakın çevresine ilişkin gezmiş olduğunuz yerlerin en 
çok hangi özelliğini beğendiğiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

 
1) Geleneksel mimari ve yerleşim 
2) Yöresel yemekler   
3) Yerli halkın tutumu 
4) Folklorik değerler (Geleneksel yaşam kültürü) 
5) Ulaşım kolaylığı 
6) Yeme –içme olanaklarının oluşu    
7) Elektrik-içme suyu ve telefon hizmetlerinin mevcut olması 
8) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
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EK 1. Ziyaretçiler için anket soruları (Devam)  
 
11. Safranbolu Yörükköyü’nde en olumsuz bulduğunuz şey nedir? 
 

1) Konaklama olanaklarının olmayışı 
2) Yeme-içme olanaklarının kısıtlı olması 
3) Tuvalet olanağının yetersiz olması 
4) Köyün mimarisi ve dokusuyla uyuşmayan elektrik direklerinin oluşturduğu 

görüntü 
5) Tur otobüslerinin köyün içine kadar girip dar sokaklardaki akışı engellemesi  
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 

12. Safranbolu Yörükköyü ve yakın çevresinde geleneksel mimariye sahip evlerde 
ziyaret, konaklama, Pazar sabahları kahvaltı gibi aktiviteler düzenlenecek olsa katılmak 
istermisiniz? 

1) Evet                          2) Hayır 
 

16. Sizce Safranbolu Yörükköyü ve yakın çevresinde turizme yönelik olarak ne tür 
aktiviteler yapılabilir, hangi tür turizm türleri geliştirilebilir? 

 
1) Geleneksel mimariye sahip evlerde ziyaret ve konaklamayı içeren kültürel 

turizm 
2) Bahçe gezilerine katılarak sebze, meyve, bitki gibi ürünleri kendiniz toplayıp 

satın  
almaya yönelik tarımsal turizm 

3) Gerek geleneksel evlerde gerekse yol kenarı tezgahlarından taze ürünler ve ev 
yapımı ürünleri tatmaya yönelik yeme-içme turizmi 

4) Yöresel el sanatları,  hasat festivalleri, gıda festivalleri ve tarımsal amaçlı 
fuarlara yönelik kırsal turizm  

5) Doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri, piknik, trekking’e vb. yönelik alana dayalı 
turizm  

6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 
17. Sizce bu köyde turizmi canlandırmak için neler yapılmalıdır? 
 

1) Çok iyi bir tanıtım  
2) Yerel halkın turizm hizmeti içerisinde aktif şekilde yer alması 
3) Turizm türlerinin nerede ve nasıl gerçekleştirileceğini içeren iyi bir planlama 
4) Uygulama ve planlama aşamasını kapsayan iyi bir organizasyon 
5) Geliştirilebilecek turizm türleri için gerekli olan alt ve üst yapının 

oluşturulmasına yönelik olarak kullanılacak parasal destek  
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
18. Safranbolu Yörükköyü’nü yakın çevrenize önerirmisiniz? 
 

1) Evet             2) Hayır 
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EK 2. Yerel halk için anket soruları 
 

 
Bu anket Ankara Ün. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yapılan bilimsel bir 
araştırma için hazırlanmıştır. Adınız soyadınız sorulmayacaktır. Sizden alınan bilgiler 
tamamen gizli tutulacaktır. Göstereceğiniz ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür 
ederiz.  
 
Tarih:  
Anketör:  

 
 
1. Bireyin temel nitelikleri  

 
Yaşı Cinsiyeti Medeni 

Durumu 
Eğitimi Mesleği Çocuk 

Sayısı 
 
Kendisi 

      
Eşi       

 
2. Hangi sosyal güvenlik kapsamındasınız? 
 

1) Herhangi bir sosyal güvencem yok 
2) SSK tarım 
3) SSK işçi 
4) Bağ-kur tarım  
5) Bağ-kur esnaf  
6) Emekli sandığı 
7) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
3. Başlıca geçim kaynağınız nedir? 
 

1) Bitkisel üretim 
2) Hayvansal üretim ( Sadece hayvansal üretimle uğraşıyor iseniz 6. soruya geçiniz) 
3) Esnaf-ticaret  ( Sadece ticaret ile uğraşıyor iseniz 9. soruya geçiniz) 
4) Karabük Demir Çelik Fabrikasında işçi ( Sadece fabrikada işçi iseniz 9. soruya 

geçiniz) 
5) Diğer ( 9. Soruya Geçiniz) 
 

4. Arazi varlığınıza ilişkin ürün çeşidiniz, büyüklük ve veriminiz nedir? 
 

Arazi Varlığı (Ürün Çeşidi) Arazi 
Genişliği 

Ekilen Alan Verim 
(da/kg) 

Tarla arazisi 
• Kuru………………………………. 
……………………………………… 
• Sulu……………………………….. 
………………………………………. 
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EK 2. Yerel halk için anket soruları (Devam)  
 
 

Bağ-Bahçe 
• Meyvelik………………………… 
……………………………………. 
• Sebzelik…………………………. 
……………………………………... 

   

Yem Bitkisi……………………… 
………………………………... 

   

Süs 
Bitkisi…………………………. 

   

 
5. Tarımsal faaliyetleriniz ile elde ettiğiniz ürünleri ne şekilde değerlendiriyorsunuz? 
 

Ürün çeşidi Kendimiz tüketiyoruz (%) Satışa sunuyoruz (%) 
1) Salça   
2) Konserve   
3) Turşu   
4) Tarhana   
5) Erişte   
6) Pekmez   
7)Kurutulmuş 

sebze meyve 
  

8) Diğer   
 
6.  Hayvan varlığınızı belirtiniz? 

1) Hayvan varlığım yok (9. soruya geçiniz) 
 
Hayvan çeşidi Sayı 
2) İnek 

• Yerli 
• Melez 
• Kültür 

 

3) Koyun  
4) Keçi  
5) Kümes hayvanı  

  
7. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız hangi ürünleri üretiyorsunuz? (Birden fazla şıkkı 

işaretleyebilirsiniz)  
 

Ürün çeşidi İnek Koyun Keçi Kümes hayvanı 
1) Süt     
2) Canlı hayvan     
3) Deri     
4) Yumurta      
5) Diğer     
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EK 2. Yerel halk için anket soruları (Devam)  
 
8. Hayvansal  faaliyetleriniz ile elde ettiğiniz ürünleri ne şekilde değerlendiriyorsunuz? 
 

Ürün çeşidi Kendimiz tüketiyoruz  
(% veya adet) 

Satışa sunuyoruz  
(% veya adet) 

1) Süt   
2) Canlı hayvan    
3) Deri   
4)Yumurta    
5) Diğer   

 
 
9. Köy ve yakın çevresinde neler buraya özgüdür? (Birden fazla seçeneği 

işaretleyebilirsiniz) 
 

1) Geleneksel mimarisiyle kırsal doku (Tarihi evler, sokaklar vb.) 
2) Tarımsal yapı ve yöresel ürünler ( Meyve-sebze, bağ-bahçe vb) 
3) Orman varlığı, Araç çayı, kanyonlar 
4) Yörük kültürü, geleneksel el işleri, fırıncılık 
5) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
10. Sizce köyünüzün en önemli sorunları nelerdir? (Önem sırasına göre birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
 

1) Genç iş gücünün yok denecek kadar az olması 
2) Köyden kente göç 
3) Ekonomik güçlük 
4) İşsizlik  
5) Alt yapı yetersizliği (elektrik, su, telefon, kanalizasyon vb.) 
6) Diğer (Hangisi) 

 
11. Ailenizden göç edenler köye tekrar en çok ne için gelirler? 
 

1) Ailemden göç eden yok (13. soruya geçiniz) 
2) Tarım işlerinde çalışmaya 
3) Kışlık erzak hazırlamaya ve almaya 
4) Akraba ziyaretine 
5) Hafta sonları ve yazın kullanmak üzere köyde ev sahibi 
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
12. Sizce ailenizden göç edenler burada turizm imkanı olsa geri döner mi?  
 

1) Evet                      2) Hayır    
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EK 2. Yerel halk için anket soruları (Devam) 

 

13. Sizce köy ve yakın çevresinde geliştirilecek turizm yörenizde herhangi bir değişiklik 
yaratacak mı ? 

 
1) Sanmıyorum, yaratmayacaktır 
2) Köyü kalkındıracak-modernleştirecek 
3) Tarımsal üretimi arttıracak alternatif bir gelir kaynağı olacak ve gelir düzeyini 

yükseltecek 
4) Genç iş gücünü yeniden köye kazandıracak 
5) Yeni iş alanları yaratacak 
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
14. Ziyaretçilerin geleneksel evleri ziyaret, tarımsal ürünler almak, dinlenmek ve 

eğlenmek amacıyla günübirlik veya konaklamalı geziler için Yörükköyü’ne 
gelmesini nasıl karşılarsınız? 
 
1) Evet                      2) Hayır   
 

 
15. Sizce köy ve yakın çevresinde turizme yönelik olarak ne tür aktiviteler yapılabilir, 

hangi tür turizm türleri geliştirilebilir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
 

1) Geleneksel mimariye sahip evlerde ziyaret ve konaklamayı içeren kültürel 
turizm 

2) Bahçe gezilerine katılarak sebze, meyve, bitki gibi ürünleri kendiniz toplayıp 
satın almaya yönelik tarımsal turizm 

3) Gerek geleneksel evlerde gerekse yol kenarı tezgahlarından taze ürünler ve ev 
yapımı ürünleri tatmaya yönelik yeme-içme turizmi 

4) Yöresel el sanatları,  hasat festivalleri, gıda festivalleri ve tarımsal amaçlı 
fuarlara yönelik kırsal turizm  

5) Doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri, piknik vb. yönelik alana dayalı turizm  
 
16. Turizm konusundaki çalışmalara siz ne tür bir destek verebilirsiniz ? (Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
 

1) Herhangi bir destek veremem 
2) Geleneksel mimari dokunun konaklama amacına yönelik olarak turizme 

kazandırılması 
3) Geleneksel tarım ürünleri ve yemek çeşitlerinin turizmde kullanılması 
4) Arazinin bir bölümünü tarımsal faaliyet yapmak isteyen ziyaretçilerin 

yararlanmasını sağlamak için turizmde kullanılması  
5) Gelen ziyaretçilere servis ve rehberlik hizmeti olarak turizmde aktif rol alma 
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
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EK 2. Yerel halk için anket soruları (Devam) 
 
17. Sizce köyde geliştirilebilecek turizm çalışmalarında ailenizden göç edenler ne tür bir 

destek verebilir? 
 

1) Herhangi bir destek vereceğini sanmıyorum 
2) Gelen ziyaretçilere servis ve rehberlik hizmeti sağlama 
3) Pansiyonculuk hizmetinde bulunma 
4) Yöresel yemek çeşitlerinin turizmde değerlendirilmesinde aktif rol alma 
5) Fikrim yok 
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

 
18. Sizce köyde geliştirilebilecek bir turizm çalışması hangi koşullarda başarılı olabilir? 

(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
 

1) Çok iyi bir tanıtım  
2) Yerel halkın turizm hizmeti içerisinde aktif şekilde yer alması 
3) Turizm türlerinin nerede ve nasıl gerçekleştirileceğini içeren iyi bir planlama 
4) Uygulama ve planlama aşamasını kapsayan iyi bir organizasyon 
5) Geliştirilebilecek turizm türleri için gerekli olan alt ve üst yapının 

oluşturulmasına yönelik olarak kullanılacak maddi destek  
6) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 

 
 
 
Gösterdiğiniz ilgi ve yardımlarınız için teşekkür ederiz. 
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EK 3. Doğal bitki varlığına ilişkin floristik liste  
 
Familya Latince adı Bulunduğu yer Özellik  

Brogınaceae  Onosma bozokmanni L. Karabük 750 m Endemik  

Brassica elongata Safranbolu  

Isatis buschiana Safranbolu 400 m  

Isatis taurica Safranbolu  

 

Cruciferae 

Hesperis steveniana D.C. Safranbolu  

Crussulaceae  Sempervium gillianii L. Karabük 1800 m Endemik  

Cleome ornithopodipides Safranbolu 450 m  Resedaceae 

Reseda inodora Safranbolu  

Cerastium fontanum L. Baumg. 

Syn: C. vulgatum 

Safranbolu   

Caryophyllaceae 
Cerastium chlorifolium Safranbolu),  

Guttiferae Hypericum origanifolium Willd. L.  

Syn: H. pulverulentum 

Safranbolu 450 m  

Simarubaceae Ailanthus altissima Safranbolu 400 m  

Rhamnus thymifolius Bornm Safranbolu 450 m  Rhamnaceae 

Rhamnus oleoides Safranbolu Endemik  

Astragalus pseudocaspius Safranbolu Endemik 

Astragalus anthylloides Araç 750 m  Endemik 

Astragalus sigmoideus  Safranbolu Endemik 

Ononis adenotricha L.  Safranbolu  

 

Leguminaceae  

Lathyrus incurus Safranbolu  

Anacardiaceae Pistacia atlantica Safranbolu 450 m  

Umbelliferae  Cymborcarpum wiedemannii Safranbolu  Endemik  

Rubiaceae  Asperula pestalozzae L. Safranbolu 450 m Endemik  

Potentilla supina Karabük 250-300 m  

Sorbus umbellata Karabük 1800 m  

Rosaceae 

Crataegus tanacefifolia L.  Karabük 1700 m Endemik  

Eryngium giganteum Karabük 800-900 m  

Echinophora tenuifolia L.  Safranbolu 400 m  

Sison amomum L. Safranbolu 450 m  

Falcaria vulgaris Bernh. Karabük 800-900 m  

 

Umbelliferae 

Pastanica sativa Karabük 1800 m  

Crussulaceae Sedum sortorianum Boiss.supsp.  Karabük 800 m  

 Heracleum pastinacifolium C. Koch Karabük 1800 m  
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EK 3. Doğal bitki varlığına ilişkin floristik liste  (devam) 
  
 Torilis leptophylla (L) Reichb. 

Syn: Caucalis leptophylla 

Safranbolu 500 m  

Dipsacaeae Knautia involucrata 

Syn:  K. integrifolia 

Karabük 1600 m  

 Xanthium spinosum Safranbolu 400 m  

 Inula ensifolia Safranbolu 450 m  

 Inula aschersoniana Karabük 1100 m  

 Gnaphalium luteo-album Karabük 300 m  

 Achillea biserrata Karabük  

 Corduus adpressus Karabük 1800 m  

 Jurinea consanguinea Karabük 1800 m  

 Centourea stenolepis Karabük 900 m  

 Centaurea solstitialis Karabük 300 m  

 Corthamus lanatus Karabük 800 m  

 Xeranthemum annuum Karabük 800 m  

 Cichorium intybus Karabük  800 m  

 Scorzonera pygmaea Karabük 1950 m  

 Leontodon asperrimus Karabük  

 Leontodon crispus Karabük 250 m  

 Hieracum oblongum Karabük  

Campanulaceae  Asyneuma rigidum Grossh. 

Syn: Phyteuma rigida  

Karabük 1800 m  

Ericaceae Rhododendron ponticum (L.) Schreber Karabük 600 m  

Styracaeae  Jasminum fruticans L. Safranbolu  

Asclepıadaceae Cynananchum acutum L. Karabük 250-300 m  

Menyanthaceae Cıonura erecta Griseb  Safranbolu  

Convolvulaceae Calystegia silvatica  (Kit). Griseb 

Syn Canuolvulus silvaticus 

Karabük 600 m  

Borogınaceae Heliotropium suaveolens Bieb.  

Syn: H. intermedium 

Safranbolu  

Miyosotis apula L. 

Syn: Neatostema apulum  

Safranbolu 450 m   

Boroginaceae 
Alkanna orientalis L. (Boiss) 

Syn: Anchusa orientalis  

Safranbolu  

Solanaceae Solanum dulcamara L.  Karabük  
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EK 3. Doğal bitki varlığına ilişkin floristik liste  (devam) 

Verbascum abieticolum Boiss Karabük 700 m  Scrophularıaceae 

Verbascum lasianthum Boiss.ex. Bentham Karabük  800 m  

Digitalis ferruginea L. Karabük 1700 m  

Veronica officinalis L.  Karabük   

Euphrasia pectinata Ten.  Karabük 1700 m  

 

Odonites glutinosa (Bieb). Bentham  

Syn: Euphrasia glutinosa  

Karabük 1800 m  

Orobanche crenata Forscal  Safranbolu  Orobanchaceae 

Orobanche alba Karabük 1700 m  

 Moluccolla laevis Safranbolu 450 m  

Marrubium vulgare L.  Safranbolu 450 m  

Sideritis montana L.  Keltepe 1450 m  

Sideritis taurica Bieb.  Safranbolu 450 m  

Stachys byzantina C.Koch.  

Syn: S. lanata 

Karabük 1800 m  

Micromeria cristata Griseb 

Syn: Thymus cristatus 

Safranbolu  

Thymus sipyleus var. davisianus Safranbolu 750 m  

Thymus spicata Safranbolu 400 m  

 

 

 

Labiatae  

Salvia viridsis 

Syn: S. horminum 

Safranbolu 450 m  

Tymelaeaceae  Thymelea aucheri Meissn Karabük 850 m  

Santalaceae Thesium divaricatum  Karabük 1070 m  

Euphorbiaceae Euphorbia chamaesyce 

Syn: E. canescens 

Karabük 250-300 m  

Urticaceae Parietaria judaica L.  Safranbolu  

Celtis australis L. Safranbolu Araç  Ulmaceae  

Celtis caucasica Willd  Safranbolu  

Salicaceae Salix caprea Karabük 1800 m  

Rubiaceae Galium incanum 

Syn: G. İorientale 

Karabük 1950 m  

Asphodeline damascena Baker Safranbolu 500 m  Liliaceae 

Allium pallens  Safranbolu 450 m  

Allium guttatum  Karabük 1800 m   

Allium rupestre Safranbolu 400 m  
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 Ornithogalum orthophyllum 

Syn: O. tenuifolium 

Safranbolu 1200 m  

Linaceae Linum tmoleum L. Safranbolu Endemik  
Sideritis amasiaca L. Safranbolu 400 m Endemik Labiatae  
Origanum sipyleum Karabük  Endemik 

İridaceae Crocus sativus L.  Safranbolu  

Aegilops geniculata L.  

Syn: Ae.ovata sensu willd  

Safranbolu 500 m  

Festuca drymeja Karabük  

Festuca glaucispiculata Safranbolu 1020 m  

Sesleria alba Karabük 1950 m  

Melica uniflora Karabük 1400 m),  

Setaria viridis Karabük 250-300 m  

Pennisetum orientale L.C.M. Safranbolu 450 m  

 

 

 

Graminaceae 

Chryspopagon gryllus Safranbolu  
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Ek 4. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü 
tarafından Yörükköyü’nün  Kentsel Sit Alanı ilan edilmesine ilişkin 
kararname
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EK 5. Doğa turizmine yönelik trekking güzergahları 
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