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1. Amaç  

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan Doğa ve Kültür Turizminin 

Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında doğa ve kültür 

rotalarının güçlendirilmesi önceliğine uygun olarak bölgede araştırma ve planlama çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

Bu doğrultuda tematik rotaların geliştirilmesi ve turizm koridorlarının oluşturulması amacıyla Kuzey 

Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile BAKKA arasında her iki bölgeyi ilgilendiren konularda işbirliği ve 

koordinasyon sağlanarak alternatif destinasyonlar ve rotalar oluşturulması hedeflenmiş ve 2020 yılında 

bu doğrultuda çalışmalara başlanmıştır. Bu işbirliklerinden biri de kamp ve karavan alanlarının tespit 

edilmesine ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışma olmuştur. Bu kapsamda Ulusal Kamp 

ve Karavan Federasyonu (UKKF), BAKKA ve KUZKA işbirliğiyle 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde TR81 Batı 

Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR82 Kuzey Anadolu Bölgesinde (Kastamonu, 

Çankırı, Sinop) karavan kamp ve karavan park alanlarının belirlenmesi amacıyla saha ziyaretleri ve 

incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Zengin doğası, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle alternatif turizm alanında önemli değerlere sahip olan Batı 

Karadeniz Bölgesi özellikle Covid-19 pandemi süreciyle birlikte artan alternatif turizm taleplerini 

karşılama potansiyeli taşımaktadır. Bu doğrultuda doğada konaklama seçenekleri ile kalabalıktan ve 

kitlesel turizmden uzak, bireysel ve deneyime dayalı şekilde yapılabilecek turizm faaliyetlerinin  

bölgede karşılanabileceği değerlendirilmiştir. Kamp ve karavan turizminin bu ihtiyaçlara cevap 

vermesinin yanında doğaya uyumlu olmayan yapılaşmayı engelleyerek alternatif bir konaklama imkânı 

sunduğu, bu turizm çeşidinin geliştiği bölgede yerel kalkınmaya da katkı sağladığı bilinmektedir.  

İki Ajansın işbirliği ile yürütülen bu çalışmayla Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin 

tanıtılarak doğa ve kültür turizminde bölgenin öne çıkarılması ve değişen turizm trendleri 

doğrultusunda bölgenin eksikliklerinin tamamlanarak önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesi 

amacıyla potansiyelinin tespiti hedeflenmiştir. 

2. Kapsam  

“Batı Karadeniz Bölgesi Kamp ve Karavan Alanlarının Tespit Edilmesi” çalışması TR81 Batı Karadeniz 

Bölgesinin kapsadığı üç il olan Zonguldak, Karabük, Bartın ve TR82 Bölgesinde bulunan Kastamonu, 

Çankırı Sinop bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yalnızca karavan kamp ve park alanlarının 

tespitine ve alan ihtiyaçlarına yönelik bir inceleme yapılmış olup ayrıca bu alanlara yakın bölgelerde de 

önemli turizm noktalarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

3. Sınırlılıklar 

Gerçekleştirilmiş olan saha çalışması kısıtlı bir sürede gerçekleştirilmiş olup çalışmada TR81 Batı 

Karadeniz Bölgesi için toplam beş günlük bir süre ayrılmıştır. Sürenin kısıtlılığından dolayı oluşturulan 

gezi programı ağırlıklı olarak ana yol güzergâhına yakın alanlarda planlanmıştır. Karavanların belirli bir 

hız limitinde seyahat etmesi ve lokasyonlar arası mesafeden ötürü de bir noktadan diğer noktaya 

ulaşım için önemli bir zaman harcanmıştır. Belirli bir rota ve güzergâh dışında kalan alanlar bu nedenle 

karavan park/ kamp alanı potansiyeli taşımasına rağmen süre kısıtlılığından dolayı çalışma  kapsamına 

alınamamıştır.  Ayrıca doğal alanlarda yolların dar ve bozuk olması ile karavanların bu fiziksel koşullarda 
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seyahat edememesi nedeniyle önemli bir potansiyel taşıyan ancak ana güzergâhtan uzak bakir alanlar 

da saha çalışması programına dâhil edilememiştir. 

4. Karavan Turizmi  

Günümüzde en popüler turizm çeşidi olan kıyı ve otel turizmine alternatif olan doğa temelli turizmin 

en bilinen uygulaması karavan turizmidir. Karavan turizmi bir kategori olarak turizm çeşitleri arasında 

yer almasa da, kırsal turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıyı turizminin aksine karavan turizmi 

mevsime veya bölgeye bağımlı değildir. Bu yönü ile her mevsim ve her yerde uygulanabilirliği 

mümkündür. Karavan turizmi seyyar bir şekilde yapılan mobil ve sürdürülebilir bir turizm olduğundan 

yapıldığı bölgede doğayla uyumlu olmayan yapılaşmayı engellemektedir. Bu nedenle doğa dostu bir 

turizm çeşidi olarak sınıflandırılmaktadır. İhtiyaç duyulan alt yapı hazırlığının alternatiflerine göre daha 

düşük maliyetli olması, temel prensibinin doğayı koruma ve kullanma dengesini öncelemesi ve kırsal 

kalkınmaya olanak sağlaması nedeniyle en gözde kırsal turizm uygulamalarından biridir. 

Günümüzdeki turist beklentileri kitle turizminden uzaklaşarak doğayla baş başa kalma imkânı sağlayan, 

bireysel olarak yapılabilen, coğrafyaya ve zamana bağımlı olmayan alternatiflere yönelmeye 

başlamıştır. Özellikle Covid-19 pandemi süreciyle birlikte hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal 

izolasyon kavramı turizm sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Tüm dünya genelinde olduğu gibi 

Türkiye’de de insanlar daha güvenli, sağlıklı ve doğal tatil olanaklarını tercih etme yoluna gitmiştir. Bu 

kapsamda kamp ve karavan turizmine ilginin arttığı turizm sektör temsilcileri tarafından ifade 

edilmektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen turizm faaliyetleri ağırlıklı olarak kıyı şeridinde deniz, kum ve 

güneş üçlemesine bağlı otel turizmi şeklinde yürütülmekle birlikte son zamanlarda değişen trendle 

birlikte artan ekoturizm ve kırsal turizm talepleri bölgelerin ve yerel yönetimlerin bu yönde hazırlıklar 

yapmasını kaçınılmaz kılmaktadır.   

4.1. Karavan Turizmi İçin Gerekli Fiziksel Yeterlilikler 

Karavan turizminde karavan alanları belirlenirken iki türlü alan ve bu alanların ihtiyaçlarından 

bahsetmek mümkündür. Batı Karadeniz Bölgesinin artan doğa turizmi  talebine cevap verebilmesi ve 

kırsal turizm alanında eksikliklerin giderilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada karavan alanları 

belirlenirken aşağıda ismi ve detayları verilen iki tür karavan alanı seçeneği ve uluslararası standartları 

ifade eden fiziksel yeterlilik şartları irdelenmiştir. 

Karavan kamp: Bu modelde konaklayacak kişi konaklayacağı alanda en az bir hafta geçirmektedir. Bu 

yerlerin genellikle doğa ile baş başa vakit geçirilecek, çevresinde çeşitli doğal aktivitelere imkân 

verebilen şehir merkezine ulaşım sağlanabilen yerler olması tercih edilmektedir. Burada geçirilen 

vaktin uzun olmasından dolayı düzenlenecek alanın tüm ihtiyaçların düşünülerek düzenlenmesi ve 

güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. En az 5-10 günlük süreyle kullanılan karavan kamp alanlarının  

aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir:  

 Drenajlı düz zemin (tozsuz zemin, tercihen çim veya çim karosu döşeli) 

 Karavan başına 80 m2 kullanım alanı ve karavanlar arası 6 metre mesafe. 

 Güvenlik (tel örgü ya da çit ile çevreden tecrit, gece ışıklandırması, yüksek GSM sinyal 

seviyesi, güvenlik kamerası, sağlık hizmetlerine yakınlık) 

 Su (karavanların su depolarını doldurabilmek için çeşme) 

 Elektrik (karavan içi aküleri şarj etmek ya da normal elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için) 

 Atık su boşaltma sistemi (duş ve lavabo suyu boşaltmak için uygun alan) 
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 Tuvalet boşaltma sistemi (kaset ve/veya depolu sistemler için uygun boşaltma alanı) 

 Tuvalet (10 kişi başına 1 erkek, 1 kadın tuvaleti) 

 Duş (10 kişi başına 1 erkek, 1 kadın duşu) 

 Mutfak (her 10 kişi başına bir ocak ve bulaşık makinesi) 

 Çamaşır yıkama ve kurutma alanları 

 İdari bina (ahşap kaplama ya da ahşap bina, resepsiyon, yönetici odası, tıbbi müdahale odası, 

ecza dolabı) 

 Tüm alanın aydınlatılacak şekilde düzenlenmesi. 

Karavan park: Bu modelde ise genelde gecelik konaklama yapılması esası vardır. Genelde gezilip 

görülecek yerlerin yakınında, daha merkezi ve ulaşımı kolay yerler tercih edilir. Bu kriterlere göre kısa 

süreli günlük konaklamalar için tercih edilen karavan park alanı olarak kullanılacak bir alanın aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir: 

 Drenajlı düz zemin (tozsuz zemin, tercihen çim veya çim karosu döşeli) 

 Karavan başına 80 m2 kullanım alanı ve karavanlar arası 6 metre mesafe. 

 Güvenlik (tel örgü ya da çit ile çevreden tecrit, gece ışıklandırması, yüksek GSM sinyal 

seviyesi, güvenlik kamerası, sağlık hizmetlerine yakınlık) 

 Su (karavanların su depolarını doldurabilmek için çeşme) 

 Elektrik (karavan içi aküleri şarj etmek ya da normal elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için) 

 Atık su boşaltma sistemi (duş ve lavabo suyu boşaltmak için uygun alan, mümkünse gri suyun 

kullanımı uygulamaları ya da kanalizasyon şebekesine bağlantı 

 Tuvalet boşaltma sistemi (kaset ve/veya depolu sistemler için uygun boşaltma alanı, kompost 

tuvalet uygulamaları ya da kanalizasyon şebekesine bağlantı) 

 Çöp (mümkünse sıfır atık yönetmeliğine uygun) 

 Çöplerin düzenli toplanması 

 Tuvalet (10 kişi başına 1 erkek, 1 kadın tuvaleti) 

 Duş (10 kişi başına 1 erkek, 1 kadın duşu) 

4.2.  Dünya’da ve Türkiye’de Karavan Turizmi  

Kamp ve karavan turizmi dünyada en yaygın şekilde Amerika ve Avrupa kıtasında yapılmaktadır. 

Avrupa’da kamp karavan turizminin toplam turizm geliri içindeki payının %23 olduğu ifade 

edilmektedir.  

Dünya Turizm Örgütü’nün 2019 verilerine göre Türkiye, dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı ülkesi 

olmakla beraber dünya turizm pazarında %3,5’lik bir paya sahiptir.  Türkiye dört mevsim turizm 

yapılabilen, turistik çeşitliliğiyle ekoturizm, deniz turizmi ve kültür turizmi açısından yılın her dönemi 

turist ağırlayan zengin bir coğrafya ve kültürel çeşitliliğe sahiptir. Türkiye’de turizm geçmişten 

günümüze ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz’de kıyı şeridinde gelişmiş olup yatırımlar da bu bölgelerde 

yoğunlaşmıştır. Son yıllarda ise iklimsel değişiklikler, ekoturizme olan ilginin artması ve deneyim odaklı 

bir turizm trendinin oluşmasıyla Türkiye’de turistlerin ilgisi Karadeniz’e doğru yönlenmeye başlamıştır.  

Ekoturizme artan talep yayla turizmi, spor turizmi, karavan turizmi ve çadır kamp turizmi gibi tematik 

bazı alanlara olan ilgiliyi de arttırmıştır. Dünya Turizm Örgütü’nün yapmış olduğu bir çalışmaya göre 

ekoturistlerin gittikleri bir bölgede kitle turizmiyle seyahat eden bir turiste göre beş kat daha fazla 

harcama yaptığını göstermektedir. Ekoturistlerin yaptıkları bu harcamaların ise çoğunlukla 

bulundukları bölgenin kırsal ekonomisine katkı sağlayacak harcamalar olduğu bilinmektedir.  
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Karavan turizmi ise doğa turizmini tercih edenlerin aradığı,  beton yapılaşmadan uzak ve doğayla barışık 

turizm alternatiflerinden biridir. Özellikle tatil bölgelerinin doğal güzelliğinin bozulması ve kıyıların 

betonlaşması ile deneyime olan ilginin artmasıyla birlikte alternatif turizm arayışlarına girilmesi sonucu 

ekoturizmin gelişimi başlamıştır. Günümüzde doğa ile iç içe yapılan ve çevre hassasiyeti taşıyan bu 

turizm çeşidi dünyada önemli bir pazar haline gelmiştir. Bu turizm çeşidine hizmet eden kamp ve 

karavan turizminde de turizm arzı pazarı genişletmiş, karavan üretimi, tamir ve bakımı, kiralık karavan 

gibi seçenekler sektörün önemli bir biçimde büyümesini sağlamıştır.  

Ülkemizde karavan turizmine uygun sayısız doğal unsur bulunmasına rağmen bu turizm çeşidi yeni 

gelişmekte olan ve eksiklikleri bulunan bir alandır. Bunun temel nedenleri arasında karavanın pahalı 

bir araç olması, ülkemizde çok fazla karavan olmaması ve karavan kiralamanın çok yaygın olmaması 

gibi sebepler başı çekmektedir. Bu unsurların yanı sıra karavan turizmine hitap eden alanlarda altyapı 

yetersizliği de bu turizm çeşidinin gelişimine engel olmaktadır. Karavanla Türkiye’ye Avrupa’dan da 

turistler gelmektedir ve gelme potansiyeli olan önemli miktar bir turist grubu da bulunmaktadır. Buna 

bağlı olarak karavan alanlarında ve gelişim potansiyeli yüksek alanlarda altyapıların oluşturulması ve 

geliştirilmesi karavan turizminde Türkiye’nin en fazla tercih edilen ülkeler arasına girmesini 

sağlayabilecektir. Görece düşük maliyetli olan bu altyapı yatırımları sayesinde doğal yapı korunurken 

beton yapılaşmadan uzak bir turizm arzı oluşturularak, kırsal kalkınmaya da hizmet eden bir kırsal 

turizm ve kalkınma modeli ortaya konulabilecektir. 

4.3.  TR81 Bölgesinde Karavan Turizmi Potansiyeli 

Batı Karadeniz Bölgesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel unsurları ve ikliminin uygunluğu nedeniyle 

her mevsim karavan turizmi açısından elverişli bir bölgedir. Sahip olduğu bu özellikler nedeniyle Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Turizm Stratejisi dokümanında bölge Ekoturizm 

Odaklı Gelişim Bölgesi olarak belirlenmiştir.  Bölge bünyesinde bulunan milli parklar, tarihi dokusunu 

koruyan mimarisi, antik kentleri, yaylaları, kanyonları, şelaleleri, mağaraları ve kültürel değerleriyle 

doğa ve kültür turizminde önemli bir destinasyondur ve turizm unsurlarının çeşitliliğiyle karavan 

turizminin tüm gerekliliklerini taşımaktadır. 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde Batı Karadeniz kıyı koridorunda koridor boyunca yer alan 

orman içi dinlenme tesisleri gibi ekoturizmin gelişmesinde odak noktası olabilecek koruma alanlarında 

oto karavan ve çadırlı kampinge uygun düzenlemeler yapılacağı ve planlama çalışmaları ile butik otel, 

pansiyonculuk, kırsal turizm tesisleri geliştirileceği belirtilmiştir.  

Bölgede turizm alanında faaliyet gösteren kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje 

ve faaliyet planlamalarında temel alacağı bir enstrüman geliştirilmesi amacıyla hazırlanan TR81 Batı 

Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı (Taslak) çalışmada bölgenin turizm sektöründe doğa ve kültür 

turizmi alt temalarında daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Birçok turistik destinasyonun tercih ettiği 

kitle turizmi anlayışı günümüzde yerini alternatif turizm seçeneklerine bırakma eğilimi göstermektedir. 

Seyahat trendleri ve seçenekleri de bu doğrultuda önemli değişiklikler geçirmektedir. Amacına göre 

farklılıklar ortaya koyan bu trendlerde başı çekenlerden biri ise deneyim turizmidir. Covid-19 salgını 

gibi küresel etkiler doğuran olaylar sonucunda insanlar daha bireysel ve izole tatil arayışına girmişlerdir. 

Bu arayışa hitap eden seçenekler içerisinde de karavan ile seyahat etme yaklaşımı ön plana çıkmaya 

başlamıştır.  
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Batı Karadeniz Bölgesi zengin orman varlığı, flora ve faunası ile deneyime dayalı seçenekleriyle dünyada 

gelişen bu trendle doğrudan bağlantılı bir arz çeşitliliğine sahiptir. Bölgenin İstanbul ve Ankara gibi 

büyük şehirlere yakın olması, yüzölçümünün %65’inin ormanlarla kaplı olması ve bölgeden çizilen 350 

km. çaplı bir alanda Türkiye nüfusunun yaklaşık %40’ının bulunması da bu turizm çeşidi için gerekli olan 

iç potansiyeli net bir şekilde ortaya koymaktadır. Karavanla seyahat ve tatil yapanlar için alternatifler 

arasında kendine yer bulabilmek için düzenli ve güvenli karavan park alanlarının ve hizmet alanlarının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla bölgede çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda 2015 

yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında Bartın İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu 

projeyle Mugada sahil köyünde bungalov konaklama evleri ile karavan park alanı bunlar arasındadır. 

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı kapsamında belirlenen Mevcut Turizm Altyapısının 

Güçlendirilmesi ve Yeni Turizm Altyapılarının Geliştirilmesi ana stratejisi doğrultusunda bölgede 

karavan, mobil ev ve çadırlı kamping alanlarının ve günübirlik tesislerin düzenlenmesi ve kamp alanları 

için gerekli fiziksel altyapının oluşturulması eylemine yer verilmiştir. Bu eylem doğrultusunda 

gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler ile bölgede hâlihazırda mevcut olan konaklama türlerinin 

çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Doğrudan karavan park ve karavan kamp alanı olarak değerlendirilemeyecek alanlarda ise mevcut 

konaklama tesislerinin hizmet yelpazelerini genişletmeye yönelik altyapı gelişimleri desteklenmesi için 

uygun araç veya programlar geliştirilmesi planlanmaktadır.  

5. TR81 ve TR82 Bölgelerinde Karavan Turizmi Saha Çalışmaları İşbirliği  

BAKKA, KUZKA ve UKKF işbirliğinde gerçekleştirilen bu çalışma için ilk adım 2020 yılının Mayıs ayında 

atılmış, gerekli toplantılar yapıldıktan sonra saha ziyaretleri tarihleri kararlaştırılmış ve gezi programı 

oluşturulmuştur. 

Hazırlanan program 9 Ağustos tarihinde KUZKA bölgesi olan Çankırı’dan başlamış, Sinop ve 

Kastamonu’da devam etmiştir. 17 Ağustos tarihinde Kastamonu Cide’de sonlanan TR82 Bölgesi 

ziyaretleri sonrası TR81 Bölgesinde program aynı gün Bartın’dan başlamış ve 21 Ağustos tarihinde 

Zonguldak’ta sonlanmıştır. UKKF yetkilileri geziye dört karavan bir otomobil olmak üzere toplam beş 

araç ve dokuz kişi ile katılım sağlamıştır. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ilgili yerel yönetimler, 

kamu kurumları ve işletme temsilcileri ile UKKF üyeleri buluşturulmaya özen gösterilmiştir.  

Bu doğrultuda ziyaretler başlamadan önce valiliklere, belediyelere, il özel idarelerine, kaymakamlıklara, 

il kültür ve turizm müdürlüklerine çalışmalar hakkında resmi yazı ile bilgi verilerek gerekli koordinasyon 

sağlanmıştır. Gidilen her bölgede ilgili kurumların görevlendirmiş olduğu bir personel gruba eşlik 

ederek mihmandarlık yapmış, UKKF temsilcileri tarafından da bölgenin karavan turizmi açısından 

ihtiyaçları ve karavancıların beklentisi hakkında karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
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gerçekleştirilirken ulusal ve yerel basınla da irtibat kurularak çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi akışı 

sağlanmıştır.1 

6. Saha Çalışmalarının Yöntemi 

Saha çalışmaları bir gezi güzergâhı seçilerek belirlenen bir rotada potansiyele sahip olduğu düşünülen 

karavan alanlarının incelenmesi odağında gerçekleştirilirken bölgenin önemli turizm unsurlarının ve 

ajansın destek verdiği alanların tanıtımına da önem gösterilmiştir. UKKF yetkilileri yanlarında bir 

raportör bulundurmuş ve gidilen noktalarla ilgili değerlendirme ve tespitlerini raportör aracılığı ile not 

etmişlerdir. Gün sonunda UKKF üyelerine her alan için bir anket düzenlenmiş, bu ankette kamp alanının 

ve turizm unsurlarının etki düzeyi, şehirlerarası rotalara yakınlık, arazinin ve iklimin uygunluğu, 

paydaşın ve yerel halkın tutumu gibi unsurları puanlamaları istenmiştir. 

Alanlar ziyaret edilirken konvoy halinde hareket edilmiş, anlık iletişime imkân veren bir program 

aracılığıyla hareketli konum paylaşılarak ve gerektiğinde telsizle iletişim sağlanarak grup halinde 

hareket edilmiştir. Karavanlara 19 kişilik bir minibüs de eşlik etmiş olup karavanların giremeyeceği 

bölgelerde karavanlar uygun bir alana park edilerek ziyaret edilecek unsurlara minibüs ile ulaşım 

sağlanmıştır. 

7. Tespit ve Değerlendirmeler  

7.1. 17 Ağustos 2020 - Bartın  

UKKF ile birlikte Tekkeönü Plajı, Amasra (Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi ve Amasra Müzesi), İnkumu 

Plajı ve Güzelcehisar Lav Sütunları ziyaret edilerek gün sonunda Mugada Kamp Alanında konaklama 

gerçekleştirilmiştir. Gün boyunca ekibe Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Selçuk Bölük ve 

Özlem Aslantaş rehberlik etmiştir. 

7.1.1. Tekkeönü Plajı 

UKKF üyeleri Kastamonu Cide’den hareket ederek KUZKA refakatinde Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 

Tekkeönü Plajına gelmiştir. Plajda bulunan tekne yapım atölyesinin ziyaret edilmesinin ardından 

bölgede karavan turizmi için düşünülen alanın incelemesi yapılmıştır.  

                                                           

 

1 https://www.iha.com.tr/bartin-haberleri/kamp-karavan-turizmi-saha-calismalari-bartinda-devam-ediyor-
2676531/ 
https://www.trthaber.com/haber/guncel/karadenizde-6-ildeki-kamp-ve-karavan-alanlarinin-tespit-calismasi-
suruyor-510045.html 
http://www.gundem67.com/zonguldak/kamp-ve-karavan-turizmi-icin-alan-tespit-saha-calismalari-tamamlandi-
h84547.html 
 

https://www.iha.com.tr/bartin-haberleri/kamp-karavan-turizmi-saha-calismalari-bartinda-devam-ediyor-2676531/
https://www.iha.com.tr/bartin-haberleri/kamp-karavan-turizmi-saha-calismalari-bartinda-devam-ediyor-2676531/
https://www.trthaber.com/haber/guncel/karadenizde-6-ildeki-kamp-ve-karavan-alanlarinin-tespit-calismasi-suruyor-510045.html
https://www.trthaber.com/haber/guncel/karadenizde-6-ildeki-kamp-ve-karavan-alanlarinin-tespit-calismasi-suruyor-510045.html
http://www.gundem67.com/zonguldak/kamp-ve-karavan-turizmi-icin-alan-tespit-saha-calismalari-tamamlandi-h84547.html
http://www.gundem67.com/zonguldak/kamp-ve-karavan-turizmi-icin-alan-tespit-saha-calismalari-tamamlandi-h84547.html
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                       Resim 1. Tekkeönü Plajı 

Alanın karavan kamp/park olarak kullanımının mevcut şartlar altında mümkün olmadığı ancak gerekli 

düzenlemeler yapıldığı takdirde (kadın- erkek tuvaleti, içme suyu, kullanım suyu)  gece konaklamak 

zorunda kalan karavancılar için güvenli bir karavan park alanı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Yakınlarında tekne yapım atölyelerinin olması sebebiyle ilgi odağı olabileceği ifade edilmiştir. Saha 

araştırması ardından Bartın ili Amasra ilçesine bağlı Ahatlar Köyü’nde yer alan Ahatlar Tepesi ziyaret 

edilmiştir. 

 

Tablo 1.Tekkeönü Plajı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.1.2. Amasra  

Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 

Özlem Aslankoç rehberliğinde gezilmiştir. Çarşı içinde katılımcılara çekiciler çarşısında hediyelik eşya 

almaları için serbest zaman tanınmıştır. UKKF yetkilileri Amasra merkezde bulunan turizm unsurlarının 

karavancılar tarafından da ilgi çektiğini, bu sebeple Amasra Belediyesi bünyesinde güvenliği ve tuvalet 

imkanı olan bir otoparkta karavan park için birkaç karavanlık özel yer ayrılması ve kalma süresinin en 

fazla 3 gün olarak yönetmelikle belirlenmesi hususlarında  görüşlerini beyan etmiştir.  

7.1.3. İnkumu Plajı 

Tekkeönü Plajı sonrasında Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı gezilmiş ve ziyaretin ardından İnkumu 

Plajı’na hareket edilmiştir. Alanda saha araştırması yapılmış ve alanın alternatif turizm çeşitliliği için 

elverişli olduğu tespit edilmiştir. Hâlihazırda sadece tuvalet hizmeti bulunan alanda düzenlemeler 

yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. 
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Resim 2. İnkumu Plajı 

Alanda karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılabileceği mahaller, elektrik, kullanma suyu ve 

içme suyu, mutfak, çamaşır yıkama ve duş alanları, güvenlik önlemleri için çit duvar ile çevrelenmesi 

gibi düzenlemeler yapılması halinde karavan kampı için uygun hale geleceği belirtilmiş ve giriş çıkışların 

kontrol altında tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca çadır kamp alanı ile karavan kamp alanı 

bölgelerinin ayrılması gerektiği belirtilmiştir. 

Tablo 2. İnkumu Plajı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.1.4. Güzelcehisar 

İnkumu Plajı’ndan sonra Güzelcehisar Lav Sütunları’nın bulunduğu bölgeye hareket edilmiş ve bu 

alanda saha incelemesi yapılmıştır.  Alanın şehir merkezine yakınlığı ve lokasyona ulaşımın kolay olduğu 

ifade edilmiştir. Bölgenin çoğunlukla günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası olmasından dolayı plastik 

ve atıklarla dolu olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun alanın cazibesini azaltması yanında doğaya da 

ciddi zararlar verdiği belirtilmiştir. Alanın temizlenmesi ve doğanın korunması halinde, düz alanların 

çadır kampı için uygun hale getirilebileceği değerlendirilmiştir. Alanın karavan kamp alanı oluşturmak 

için uygun olduğu ancak bölgede altyapı eksikleri bulunduğu tespit edilmiş ve çevre temizliği 

hususundaki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir. 
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Resim 3. Güzelcehisar 

Alanda karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılabileceği mahaller, elektrik, kullanma suyu ve 

içme suyu, mutfak, çamaşır yıkama ve duş alanları, güvenlik önlemleri için çit duvar ile çevrelenmesi 

gibi düzenlemeler yapılması halinde karavan kampı için uygun hale geleceği belirtilmiş ve giriş çıkışların 

kontrol altında tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca çadır kamp alanı ve karavan kamp alanı 

bölgelerinin ayrılması gerektiği belirtilmiştir. 

Tablo 3. Güzelcehisar Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.2. 18 Ağustos 2020 - Bartın-Karabük  

Ziyaretin ilk gününde Küre Dağları Milli Parkı Ulus Ziyaretçi Merkezi ve Etnografya Müzesi, Küre Dağları 

Milli Parkı Ulukaya Ziyaretçi Merkezi, Safranbolu merkez, Tokatlı Kanyonu, Safranbolu Tarihi Çarşı 

gezilmiştir ardından Safranbolu itfaiye bahçesinde konaklama gerçekleştirilmiştir. Ulus ilçesinde Satı 

Lütfü Okçu ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünden Necati Kara, Tokatlı Kanyonu ve Safranbolu’da 

ise Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Yılmaz Olcay ekibe eşlik etmiştir.  

7.2.1. Ulus Merkez 

Küre Dağları Milli Parkı Ulus Ziyaretçi Merkezi ve Etnografya Müzesi, Necati Kara ve Satı Lütfü Okçu 

rehberliğinde ziyaret edilmiştir. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun’un daveti ile belediye 

bahçesinde bölgenin tarihi ve doğal turizm unsurları hakkında bilgi alınmıştır. Başkan Uzun’a karavan 

kamp alanının nasıl olması ve hangi hizmetlerin sunulması gerektiği aktarılmıştır. Başkan Uzun, kamp 

alanı oluşturulması için gerekenleri yapacaklarını belirtmiş ve ardından ziyaret edilmesi için bir alan 

önermiştir. Öneri üzerine, hâlihazırda halı saha olarak kullanılan bölgede saha araştırması yapılmıştır. 
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Resim 4. KDMP Ulus Ziyaretçi Merkezi ve Etnografya Müzesi 

 
Resim 5. Ulus Belediyesi 

İlçe merkezine yürüme mesafesinde yer alan halı sahanın olduğu bölgede ulaşımın kolay olması 

cezbedici olsa da park sorunu yaşanabileceği, bu sebeple çadır ya da karavan kamp alanı olarak uygun 

olmadığı ancak alanın karavan park alanı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. Karavan park alanı 

olarak kullanılabilmesi için ise alana tuvalet, duş, karavan su depolarının doldurulabileceği bir çeşme 

ve tuvalet atık ünitesi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Alanda güvenlik önlemlerinin alınması ve giriş 

çıkışların kontrollü bir şekilde yapılması gerektiği bildirilmiştir. 

 
Tablo 4. Ulus Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     
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7.2.2. Küre Dağları Milli Parkı Ulukaya Ziyaretçi Merkezi 

Ulukaya Ziyaretçi Merkezi’nde yapılan incelemede, alanın karavan ve çadır kampı için uygun olmadığı, 

gereken düzenlemeler yapılırsa karavan park olarak kullanılabileceği bildirilmiştir Alanda güvenlik 

önlemleri alınması, doğal veya yapay sınırlar ile sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Giriş 

kapısının, karavanların geçebilmesi için dar ve uygunsuz olduğu, alanda sadece tuvalet bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

 
Resim 6. KDMP Ulukaya Ziyaretçi Merkezi 

Gösterilen alan karavan kamp alanı olarak kullanıma elverişli olmamakla birlikte Ulus bölgesindeki 

birçok doğal turizm unsuruna yakınlığı nedeniyle kısa süreli konaklamak amacıyla karavan park alanı 

olarak düzenlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Tablo 5. KDMP Ulukaya Ziyaretçi Merkezi Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.2.3. Safranbolu 

Ulus’un ardından Safranbolu istikametine doğru hareket edilmiştir.  Safranbolu’da karavanların itfaiye 

bahçesine park edilmesinin ardından minibüs ile Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras ziyaret edilmiştir. 

Sonrasında Safranbolu Tarihi Çarşı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının da geçmişte destek verdiği akülü 

tur araçları eşliğinde gezilmiştir. UKKF üyelerine tarihi çarşıda serbest zaman tanınarak günlük gezi 

programı Safranbolu Tarihi Çarşı’da tamamlanmıştır. Ardından karavanların park edildiği lokasyonda 

konaklama gerçekleştirilmiştir. Safranbolu merkezinde karavan park/kamp alanı olarak önerilen bir yer 

olmadığından ötürü bu alanda bir değerlendirme anketi doldurulmamıştır.  
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7.3.  19 Ağustos 2020 - Karabük-Zonguldak  

Yenice Şeker Kanyonu, Ihlamur Teras, Gökçebey Süzek Şelalesi Macera Parkuru, Devrek Baston Müzesi 

ziyaret edilmiştir. Ziyaretler kapsamında Şeker Kanyonu’nda Yenice Kaymakamlığından Silvan Toprak, 

Ihlamur Terasta Yenice Belediyesinden Aşkın Uzunkara, Gökçebey Süzek Şelalesinde Asaf Adabaş ve 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Albuz ile Devrek Baston Müzesinde 

Hüseyin Ulaş ekibe eşlik etmiştir.  

7.3.1. Yenice Şeker Kanyonu 

Yenice Şeker Kanyonu, Silvan Toprak rehberliğinde ziyaret edilmiştir. Yeni bir işletme tarafından 

devralınan alanda saha tespitleri yapılmış BAKKA tarafından 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı kapsamında desteklenen “Yenice Şeker Kanyonu Doğa Müzesi’ne Kavuşuyor Projesi“ 

kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

 

 

 
Resim 7. Yenice Şeker Kanyonu 

Alanın karavan kamp alanı olarak kullanılabilmesi için alanda elektrik hizmeti, atık su mahali, mutfak ve 

çamaşır yıkama yerlerinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Çadır kampı için ayrılan alanın karşısında 

kalan bölgede karavan kamp alanı oluşturulabileceği tespit edilmiştir. Bu alanın diğer bölgelerden 

ayrılması, giriş çıkışların kontrol altına alınması ve güvenlik önlemlerinin sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Karavan kamp alanı içerisine çekme karavan park etmek isteyen ziyaretçilerin, 

karavanlarını bırakarak araçlarını bir otopark alanına park etmesinin daha uygun olacağı ifade 

edilmiştir. 

Giriş çıkış saatlerinin de kontrol altına alınması ve belirli bir saatten sonra alana karavanla girmenin 

yasak olması gerektiği aktarılmıştır. Alanın alternatif turizm çeşitliliği için elverişli olduğu, çadır ve 

karavan kampı için elverişli olduğu değerlendirilmiştir. Tuvalet, mescit, çeşme yapımı başlanmış olan 

bölgede bunların yanı sıra duş hizmeti, elektrik üniteleri, atık su mahali yapılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Alanın doğal bir duvar veya çit ile çevrelenmesi ve giriş çıkışların kontrol edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. 
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Tablo 6. Yenice Şeker Kanyonu Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.3.2. Yenice Ihlamur Teras 

Şeker Kanyonu’nun ardından Ihlamur Teras’a hereket edilmiş, BAKKA’nın 2016 Yılı ve 2018 Yılı Küçük 

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında destek vermiş olduğu günübirlik tesisler ile 

bungalov konaklama üniteleri yerinde incelenmiştir. Bölgenin doğasına uygun şekilde tasarlanan bu 

alan UKKF üyeleri tarafından beğenilmiştir. Gezi esnasına UKKF Başkanı Leyla Özdağ TRT Trabzon 

Radyosu’nda canlı yayına katılmış, BAKKA, KUZKA ve UKKF işbirliğinde gerçekleştirilen karavan 

alanlarını tespit çalışmasının detayları hakkında bilgi vermiştir. Öğle yemeğinin ardından alandan 

Zonguldak’a doğru hareket edilmiştir. Bu alanda hazır bungalov tarzı bir konaklama tesisi 

bulunduğundan ötürü karavan kamp/park değerlendirmesi yapılmamış ve anket doldurulmamıştır. 

7.3.3. Gökçebey Süzek Kanyonu 

Karabük’ten ayrılıp çalışmanın Zonguldak ayağını gerçekleştirmek üzere Zonguldak’ın Gökçebey 

ilçesinde bulunan ve BAKKA’nın 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 

desteklediği Süzek Kanyonu Macera Parkuru’na hareket edilmiştir. Alanda Asaf Adabaş rehberliğinde 

kısa bir parkur yürüyüşü yapılmıştır. Alanın doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler için bir potansiyelinin 

olduğu ancak karavanı park edecek geniş ve düz bir alanın olmaması nedeniyle karavan kamp/park 

açısından elverişli olmadığı görüşüne varılmıştır. 

Tablo 7. Gökçebey Süzek Kanyonu Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.3.4. Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı 

Süzek Kanyonu akabinde karavanlarla Devrek’e hareket edilmiştir. Devrek’te konaklamanın 

gerçekleştirileceği alan olan ve BAKKA’nın 2016 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilen 

Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı alanına karavanlar park edilmiş, ardından 

Baston Müzesi gezilmiştir. Çarşı içinde katılımcılara alışveriş yapmak, yöresel ürünleri tanımak amaçlı 

serbest zaman tanınmıştır. Bir çarşı ve müze niteliğine sahip olan bu alan bölgenin kültürel köklerini ve 

sanatını yansıttığından ötürü oldukça beğenilmiştir. Alan müze, satış yerleri vb. farklı işlevlere sahip 

olmasından ötürü kamp alanı olarak değerlendirilmemiştir ancak elektrik, su ve tuvalet hizmetinin 

olması bunlara ilaveten karavan tuvalet atık sisteminin yapılması ile karavan park için elverişli ve 

güvenli olduğu ve çarşı esnafına ekonomik katkısının olacağı değerlendirilmiştir. Devrek Baston Satış 

Merkezi alanı içinde uygun bir alanda konaklama gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 8. Devrek Baston Satış Merkezi Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.4. 20 Ağustos 2020 - Zonguldak  

Milli Egemenlik Tabiat Parkı, Zonguldak Maden Müzesi, Kozlu Sahil, Kireçlik Sahil, Tas Gölü ve Köseağzı 

Plajı ziyaret edilmiştir. Milli Egemenlik Tabiat Parkı yeni işletmecisinin daveti ile ziyaret edilmiş ve 

kendisine karavan turizmi ihtiyaçları hakkında bilgi verilmiştir. Zonguldak Maden Müzesi ise Ereğli 

Turizm Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nalan Albuz rehberliğinde gezilmiştir. Kozlu sahilinde 

gerçekleştirilen incelemelere Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz katılmıştır. Ereğli 

sınırlarında bulunan Kireçlik Sahili, Tas Gölü Doğal Yaşam ve Kamp Alanı ve Köseağzı Plajı ise Ereğli 

Kaymakamlığının görevlendirdiği Taner Tatoğlu eşliğinde incelenmiş,  Köseağzı Plajında konaklama 

gerçekleştirilmiştir. 

7.4.1. Milli Egemenlik Tabiat Parkı 

Milli Parklara bağlı olup mesire alanı olan bölgenin giriş kapısının sağ tarafında kalan geniş ve düz 

alanda karavan kamp alanı oluşturulabilecek uygun bir arazi tespit edilmiştir. Ancak bu bölge olası sel 

ve doğa olaylarında tehlike altında olabileceği düşünülmüş, bu doğrultuda önlem alınması önerilmiştir. 

İçerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, bungalov evler, mescit ve tuvalet bulunan alanın üst 

kısmında kalan bölgenin kamp alanı için daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Alanın altyapı 

sorunlarının çözülmesi gerektiği UKKF yetkilileri tarafından işletmeciye ifade edilmiştir. 

 

 
Resim 8. Milli Egemenlik Tabiat Parkı 
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Alanın spor turizmi için elverişli, dağ ve doğa yürüyüşü yapmak isteyen ziyaretçiler için uygun bir alan 

olduğu belirtilmiştir. Alternatif turizm çeşitliliğini artırmak için bu alanın değerlendirilmesi gerektiği 

tavsiye edilmiştir. 

Tablo 9.Milli Egemenlik Tabiat Parkı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 
7.4.2. Kozlu Sahili 

Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz bölgedeki incelemelere eşlik etmiştir. Yürüyüş yolu, 

çocuklar için oyun ve park alanı bulunan sahil bandındaki balıkçı barınaklarına yakın olan bölgede 

karavan park alanı oluşturulabilecek düz bir alan olduğu, gerekli düzenlemelerin yapılması ile park alanı 

olarak kullanıma hazır hale geleceği ifade edilmiştir. Yürüyüş yolunun arkasında kalan boş alana 

basketbol, voleybol veya tenis sahası yapılabileceği belirtilmiştir. 

 
Resim 9. Kozlu Sahili 

Alanın çadır kampı için uygun olmadığı ancak karavan park alanı olarak düzenlenebileceği belirtilmiştir. 

Bölgenin anayolun hemen yanında olmasının gürültü açısından olumsuz bir durum teşkil ettiği ancak 

alanın şehir içi unsurlara yakınlığı düşünüldüğünde günlük ziyaretler için konaklama konusunda 

Zonguldak içindeki en müsait alan olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 10. Kozlu Sahili Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     
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7.4.3. Kireçlik Sahil 

Zonguldak İl Genel Meclisi tarafından kamp alanı olarak belirlenen bu alana mevcut koşullarda ulaşımın 

zor olduğu ve karavanlarla bu yolun geçilemeyeceği belirtilmiştir. Alanın çadır kampı için uygun olduğu 

ancak karavan kamp alanı olarak kullanıma uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Alanda ciddi alt yapı 

ihtiyaçlarının olduğu, öncelikle sahile ulaşım için yolların karavan kullanıma uygun hale getirilmesi 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

Bu alanın karavan veya çadır kamp alanı olarak kullanılabilmesi için alanda elektrik ve su hizmeti, atık 

su mahali, mutfak ve çamaşır yıkama ve duş yerlerinin bulunması gerektiği, güvenliğinin sağlanması 

gerektiği belirtilmiştir. Google Maps, Yandex Maps, Apple Maps gibi harita uygulamalarında konumu 

bulunamayan alanın konumunun haritalarda işaretlenmesi gerektiği de UKKF yetkilileri tarafından 

tavsiye edilmiştir. 

 
Tablo 11. Kireçlik Sahili Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.4.4. Tas Gölü Doğal Yaşam ve Kamp Alanı 

Bu bölgeye ulaşımın zor olduğu, mevcut haliyle karavan kampı için uygun olmadığı ancak çadır kamp 

alanı olarak kullanımının daha uygun olduğu belirtilmiş olup halihazırda da alan bu amaçla 

kullanılmaktadır. Trekking yapmak isteyen ziyaretçiler için cezbedici bir doğası olan bu alanın verilen 

hizmetin niteliğinin arttırılması durumunda ulusal ve uluslararası kampçılık faaliyetleri açısından talep 

görecek bir alan olduğu ifade edilmiştir.  

 
Tablo 12. Tasgölü Doğal Yaşam ve Kamp Alanı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.4.5. Köseağzı Plajı 

Bu alanın karavan kamp alanı olarak düzenlenebileceği ancak ulaşımı zor olduğu tespit edilmiştir. 

Hâlihazırda karavan kamp için hiçbir altyapısı olmayan bu bölgede gerekli altyapının yapılması 

durumunda bu amaca oldukça uygun olduğu ifade edilmiştir. Güvenlik önlemlerinin alınması, bir çit 

duvarla çevrelenmesi ve giriş çıkışların kontrol altına alınması gerektiği belirtilmiştir.  
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Tablo 13. Köseağzı Plajı Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu      

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

7.5. 21 Ağustos 2020 - Zonguldak  

Konaklanan Köseağzı bölgesinden hareket edilerek Kırmacı Köyü’nde bulunan Ölüce Deniz Feneri 

ziyaret edilmiştir. Ziyaretin ardından Kdz. Ereğli ilçe merkezinde bulunan ve ardışık üç tane mağaradan 

oluşan Cehennemağzı Mağaraları’na Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi’nden Tolga Fahri Çakmak 

rehberliğinde ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ardından 6.500 yıllık bulgulara rastlanan ve arkeolojik kazıları 

devam eden İnönü Mağarası ziyaret edilerek kazı ekibinden bilgi alınmıştır. Kazı bölgesini ziyaret 

sonrasında Subaşı Bölgesi’nde gerekli saha incelemeleri yapılmış ve ardından alanda konaklama 

gerçekleştirilmiştir. 

7.5.1. Radartepe 

Saha araştırması yapmak üzere Radar Tepe’ye hareket edilmiştir. Bu bölge karavan kamp alanı 

oluşturmak için uygun bulunmamıştır. Karavan park alanı olarak kullanılabileceğini ancak alanda bazı 

düzenlemeler yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Spor turizmine (yamaç paraşütü) elverişli olan 

alanın yamaç paraşütü festivallerinin, etkinliklerinin yapıldığı bir alan olarak düzenlenmesi halinde 

ziyaretçilerin ilgisini çekeceği ifade edilmiştir. 

 
Resim 10. Radartepe 
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Tablo 14. Radartepe Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

7.5.2. Subaşı Köyü 

Bölgede heyeti Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ziyaret etmiş ve çalışmalar hakkında UKKF 

heyetinden bilgi almıştır. Bölgenin turizm çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Kaymakam 

Çorumluoğlu, karavan kamp alanı oluşturmak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapabileceklerini ve UKKF 

geri bildirimlerinin bu kapsamda önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Subaşı Köyü bölgesinde üç farklı alanda saha tespitleri yapılmıştır. İlk alanda Özel İdareye ait olan atıl 

hale gelmiş olan bir bina içerisinde tuvalet, banyo, mutfak, çamaşır yıkama ünitesi, elektrik gibi 

düzenlemelerin yapılabileceği, alanın karavan ve çadır kamp alanı oluşturmak için oldukça elverişli 

olduğu değerlendirilmiştir. Üç etaptan oluşan bölgenin turizme kazandırılması için önemli bir 

potansiyele sahip olduğu gözlemlenmiştir. Spor turizmi için de elverişli olan bölgede yelkencilik, doğa 

yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerin yapılabileceği ve ziyaretçilerin ilgi göstereceği bir alan 

haline gelebileceği değerlendirilmiştir. 

Subaşı Köyü bölgesinde alanın karavan kamp alanı kurulabilmesi için elverişli olduğu belirtilmiştir. 

 

 
Resim 11. Subaşı Köyü 
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Tablo 15. Subaşı Köyü Değerlendirme 

Değerlendirme Düşük Orta Yüksek 

Alanın şehirlerarası ana rotalara yakınlık düzeyi ve ulaşım kolaylığı     

Arazinin uygunluğu     

İklimin uygunluğu     

Alanın mülkiyetine sahip paydaşın kamp alanı kurma motivasyonu     

Yerel halkın misafirperverlik ve iş yapma kültürü düzeyi     

 

8. Sonuç ve Öneriler 

Bölgede muhtemel karavan kamp/park alanlarının tespitine ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine 

yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda UKKF yetkilileri bir alanın karavan kamp veya karavan park 

olarak kullanılabilmesi için belirli uluslararası standartların olduğunu ifade etmiştir.  An itibariyle 32 

Ülke ve 56 Federasyon ve Derneklerin üye olduğu uluslararası bir federasyon olan F.I.C.C.’e  (Fédération 

Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning) üye olan UKKF bu standartlara uygun 

olarak düzenlenen alanların bölgede uluslararası turizme katkı sağlayacağını, yabancı bir karavan turisti 

ülkemize geldiğinde ilk arayacağı unsurların bu standartlarda bir tesis olduğunu ifade etmiştir. .  

Uluslararası dernekler ve federasyonlarla bu standartlara uygun alanların uluslararası mobil 

uygulamalarda işaretlendiği bir mobil işbirliği yapıldığı, tespiti gerçekleştirilen yerlerin bu standartlara 

kavuşması sonucunda uluslararası standartlarda kamp alanı olarak işaretleneceğinin, TÜRSAB’a bağlı 

turizm acenteleri ile işbirliği yapılabileceğinin mümkün olduğu belirtilmiştir.  

Fiziksel yeterliliklerin yanı sıra karavan park veya karavan kamp alanı olarak düzenlenecek olan 

bölgenin turistik unsurlara ve deneyim turizmi alanlarına yakınlığı önem taşıdığı ifade edilmiştir. UKKF 

yetkilileri, bir yerin kamp alanı olarak belirlenmesinden önce bölgedeki turizm unsurlarının ve deneyim 

turizminin çekici hale getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kamp alanlarının da bu unsurları 

çevrelemesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Saha ziyaretleri gerçekleştirilen alanların çoğunun harita uygulamalarında bulunamadığı, bulunsa dahi 

bölgede internet erişimi çok kısıtlı olduğundan dolayı mobil harita uygulamalarının kullanılamadığı 

gözlemlenmiştir.  Bu alanların konum işaretlemelerinin yapılması bölgede mobil operatörlerinin altyapı 

çalışması gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gezilen birçok alanda telefon ve internet çekmediğinden 

ötürü bu durumun kamp/karavan turizminin gelişimine olumsuz yansıyabileceği ifade edilmiştir. Aynı 

zamanda kamp alanlarının yol boyunca tabelalarla açıkça belirtilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir.  

Raporda bahsedilen veya ziyaret gerçekleştirilemeyip potansiyel taşıdığı düşünülen alanların belirlenen 

standartlarda düzenlenmesi halinde TR81 Bölgesinin karavan turizminde uluslararası standartlara 

kavuşması ve yerli/yabancı turistler tarafından önemli bir karavan seyahat rotası olacak potansiyeli 

taşıdığı UKKF yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. 

UKKF yetkilileri Karavan kamp/park olarak düzenlenecek alanların işletmeciliğinin ilgili belediyelerin 

kendi iştirakçileri tarafından yapılmasının hem bölgede karavan turizminin sürdürülebilirliği açısından 

hem de bölgeye katma değer sağlaması açısından önemli olduğunu ifade etmiştir.  

UKKF üyelerinin olası karavan alanlarının tespiti çalışmasında kendilerine uygulanan ankette verdikleri 

cevaplar tablo halinde düzenlenmiştir. Her bir alan 1 en düşük, 10 en yüksek olmak üzere 1’den 10’a 

kadar puanlanmıştır. Ziyaret edilen ancak çeşitli nedenlerden ötürü kamp alanı olarak belirlenmesi 

uygun görülmeyen alanlar hakkında değerlendirme yapılmamıştır. 
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9. Ekler 
Ek 1. Karavan Kamp/Park Alanı Anket Sonuçları 

Karavan Parkı 
veya Kampı 
Adı 

İl/İlçe Unsurların 
özgünlük ve 
etki düzeyi 

Şehirlerarası 
rotalara 
yakınlık 
düzeyi 

Arazi 
uygunluğu 

İklim 
uygunluğu 

Mülkiyet 
sahibinin 

motivasyonu 

Yöresel 
ürünlere 

ve 
pazarlara 
yakınlığı 

Yerel halkın 
turizme 

bakış açısı, 
misafirperv
erlik ve iş 

yapma 
kültürü 

Alternatif 
turizm 

çeşitleri 
ile 

birlikteliği 

Yöre 
halkına 
faydası 

Yakın çevrede 
sadece çadır 

kampçılığı 
alanı 

Tekkeönü 
Plajı 

Bartın/ 
Kurucaşile 

8 8 8 9 9 8 9 7 6 Yok 

İnkumu Plajı Bartın/ 
Merkez 

10 10 10 10 10 9 8 7 8 Yok 

Güzelcehisar 
Lav Sütunları  

Bartın/ 
Merkez 

8 8 7 9 6 5 4 7 4 Yok 

Ulus Merkez Bartın/ 
Ulus 

8 9 9 9 10 10 10 8 9 Yok 

Ulukaya 
Ziyaretçi 
Merkezi 

Bartın/  
Ulus 

7 9 7 9 10 9 7 6 7 Yok 

Yenice  
Şeker 
Kanyonu 

Karabük/ 
Yenice  

9 9 10 10 10 10 10 9 9 Yok 

Gökçebey 
Süzek 
Kanyonu 

Zonguldak/ 
Gökçebey 

7 5 3 5 7 7 8 10 8 Yok 

Devrek 
Baston 
Müzesi 

Zonguldak/ 
Devrek 

9 10 8 8 10 10 10 5 8 Yok 

Milli 
Egemenlik 
Tabiat Parkı 

Çaycuma/ 
Zonguldak 

7 9 7 8 10 6 7 8 7 Yok 
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Karavan Parkı 
veya Kampı 
Adı 

İl/İlçe Unsurların 
özgünlük ve 
etki düzeyi 

Şehirlerarası 
rotalara 
yakınlık 
düzeyi 

Arazi 
uygunluğu 

İklim 
uygunluğu 

Mülkiyet 
sahibinin 

motivasyonu 

Yöresel 
ürünlere 

ve 
pazarlara 
yakınlığı 

Yerel halkın 
turizme 

bakış açısı, 
misafirperv
erlik ve iş 

yapma 
kültürü 

Alternatif 
turizm 

çeşitleri 
ile 

birlikteliği 

Yöre 
halkına 
faydası 

Yakın çevrede 
sadece çadır 

kampçılığı 
alanı 

Kozlu Sahili Kozlu/ 
Zonguldak 

8 10 6 8 10 7 10 9 8 Var 

Kireçlik Sahili Ereğli/ 
Zonguldak 

8 5 5 8 10 7 10 8 9 Yok 

Tas Gölü Ereğli/ 
Zonguldak 

7 6 5 9 10 6 8 7 9 Var 

Köseağzı Plajı Ereğli/ 
Zonguldak 

7 6 8 8 10 7 10 8 10 Var 

Radar Tepe Ereğli/ 
Zonguldak 

8 7 6 8 10 6 8 10 8 Yok 

Subaşı Köyü Ereğli/ 
Zonguldak 

9 10 10 10 10 10 10 10 10 Yok 
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Ek 2. Karavan Kamp/Park Alanı Anket Sonuç Grafiği 
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Lokasyonlar

Unsurların özgünlük ve etki düzeyi Şehirlerarası rotalara yakınlık düzeyi

Arazi uygunluğu İklim uygunluğu

Mülkiyet sahibinin motivasyonu Yöresel ürünlere ve pazarlara yakınlığı

Yerel halkın turizme bakış açısı, misafirperverlik ve iş yapma kültürü Alternatif turizm çeşitleri ile birlikteliği

Yöre halkına faydası


