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1. GİRİŞ
Dünyada değişen tatil anlayışı ile birlikte insanların deniz, kum ve güneş eksenli tatil
anlayışlarından uzaklaşmaları, teknoloji ve bilginin hızlı yayılımı, seyahat edenlerin farklı tatil
faaliyetlerine katılmak ve deneyim istekleri, büyük kentlerde betonlaşmanın ve
kalabalıklaşmanın vermiş olduğu yorgunluğu daha sakin ve tabii ortamlarda atmak istemeleri,
tabiat turizminin öncelikli olarak geliştirilmesini gerekli kılmakta ve öneminin daha da
artacağına işaret etmektedir. Bu açıdan bakarak, turizmin çeşitlendirilmesi ve dört mevsime
yayılması maksadıyla ülke ekonomisine olumlu etki gösteren alternatif turizm türlerinden biri
olan Tabiat turizm bölgelerinin tespit edilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
gerekmektedir.
Türkiye’de Tabiat turizminin önemi son yıllarda giderek anlaşılmaya başlanmış ve turizm
politikaları içerisinde sıklıkla adı geçen geliştirilmesi gerekli alternatif turizm türlerinden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye, bu açıdan bakıldığında önemli turistik değerlere sahip bir ülkedir. Tabii, tarihsel,
kültürel çevre değerleri ve kaynakları açısından, büyük bir potansiyele sahiptir. Turizm
endüstrisinin günümüze kadar geçirdiği gelişim ve değişim evreleri açısından avantajlı bir
ülkedir.
Globalleşen dünyamız, turizm sektöründe alternatif arayışlar içine girmiştir. Turizm ürünleri,
deniz, kum, güneş üçgeninden dışarı çıkmıştır. Dünya genelinde insanların seyahat eğilimlerinde meydana gelen birtakım değişmeler, kültür, tabiat, tarih, tabiat sporları gibi
alternatif turizm faaliyetlerinin artmasına sebep olmuştur.
Master planda, sürdürülebilirlik kapsamında Tabiatın içerisindeki tarihi - kültürel mirasımızın
kaynak değerlerimizin ortaya konulması, canlandırılması ve Tabiat turizmi ürünlerinin
zenginleştirilmesi sağlanmaktadır.
Tabiat turizmi ayrıca, tabii ve sosyo-kültürel mirasın korunmasında, yöresel kalkınmaya destek
vererek bölge halkının sosyal ve ekonomik açıdan yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda
bulunan bir turizm çeşididir.
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Tabiat turizmine katılanların daha zengin, daha iyi eğitimli ve kalite arayanlardan oluştuğunu
ve tatillerinde ortalamanın üzerinde harcama yaptıkları görülmektedir. Bu yaklaşımla;
sürdürülebilir turizm anlayışıyla uyumlu olan kırsal turizmin hem mikro hem de makro açıdan
ülke turizmine önemli katkılarının olduğu söylenebilir.
1.1.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, EKOTURİZM, TABİAT TURİZMİ KAVRAMLARI

Sürdürülebilir turizm, tabiat turizmi ve ekoturizm arasındaki fark nedir? Tabiat turizmi ile
ekoturizm arasındaki bağ nedir? Ekoturizm nasıl gelişti? Neden ekoturizm önemlidir? Tabiat
turisti ve ekoturist kimdir? Neden ekoturizme dâhil olmak gerekir? Nerede daha fazla bilgi
bulabilirim? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu kavramlara yönelik çok detaylı açıklama içeren
kaynaklar olmasına rağmen hem ulusal hem de uluslararası platformda en çok tartışılan
konulardan birisi olmaya devam etmektedir.

1.1.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Sürdürülebilir turizm, tabii ve kültürel kaynakların, hem gelecek kuşakları düşünerek
kullanılması hem de turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının maksatlarının
maksimum düzeyde karşılanması şeklinde ifade edilmektedir. Sürdürülebilir turizm bir turizm
çeşidi değil, daha çok turizmin tüm türleri için geçerli olması öngörülen temel bir koruma
yaklaşımıdır. Sürdürülebilir turizmin başlıca ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz;
• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı,
• Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması,
• Çeşitliliğin muhafaza edilmesi,
• Yerel toplumu planlamaya dahil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi,
• Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon sağlanması,
• Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesidir.
1.1.2. TABİAT TURİZMİ VE EKOTURİZM: TANIMLAR
Tabiat turizmi, dünya çapında birçok yerde geniş ve büyüyen bir turizm sektörüdür. Turizm
ürünleri ve deneyimleri için; tabii ve korunan alanların geliştirilmesi, yeterli ziyaretçi
deneyimleri, ekolojik ve kültürel değerlerin korunması ve alanın uzun vadede sürdürülebilirliği
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kapsamında aralarındaki hassas dengenin sağlanması gerekir. Ekoturizm tabiat turizminin alt
kategorisi olarak değerlendirilir.
Tabiat Turizmi; seyahat edilen tabii alanların, çevrenin korunması ve yöre halkının ekonomik
standartlarının gelişmesini sağlayan bir turizm anlayışıdır.
Tabiat turizmi “ Tabii alanları tecrübe eden ekolojik sürdürülebilir turizm”dir. Ekoturizm ise
“Çevresel ve kültürel anlayışı, takdiri ve korumayı teşvik ederek tabii alanları tecrübe eden
ekolojik sürdürülebilir turizm” dir.
Tabiat Turizmi:Tabiata doğru, tabiatın içerisinde; Tabii ve kültürel değerlere duyarlı, yerel
ekonomiye katkı sağlayan kaynak değerlerini anlayan, Orman Su ve Biyoçeşitliliği koruma
kullanma dengesi içerisinde, çevreye uygun tesisleri ile kitle turizmine alternatif sürdürülebilir
turizm çeşididir. ( Hikmet Haberal )
Ekoturizm "Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını geliştiren tabii alanlara yönelik sorumlu
bir seyahat” olarak da tanımlanmaktadır. Tabiat temelli turizm tabii yerlere seyahati
açıklayan, daha sade bir tanımlama olmakla birlikte, ekoturizmin çevresel, yerel topluluklara
yönelik hedefleri, kültürel ve ekonomik açıdan faydaları kapsamaktadır. Sürdürülebilir turizm
ekoturizmi de içine almaktadır ve tüm turizm tür ve faaliyetleri için uzun dönem yaşam ve
süreklilik maksadıyla düşünülmüştür. Ekoturizm tabiat temelli bir turizm çeşididir. Ekoturizm
ilkelere dayalı uygulandığında, sosyal yararları ve çevreye duyarlı bir turizm gelişimi örneğidir.
Tabii kaynakların uygun bir şekilde, zarar görmeden kullanımını hedeflerken ziyaretçilerin bu
şekilde eğlenme-dinlenme ve yenilenmelerine olanak sağlar.Bu gelişmelere paralel olarak
kavramlarla beraber ekoturist ve tabiat turisti kavramları da gündeme gelmiştir. Tabiat temelli
turist ve ekoturist, ziyaretleri sırasında en az bir tabiat temelli turizm faaliyetini üstlenen
turisttir.
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Fotoğraf 1 İstanbul İli Manzara

1.2.

TABİİ ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA,

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve İSTANBUL VİLAYETİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT
TURİZMİ
Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve sağlıklı
yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düşük ve dağınık nüfus ile beraber
yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. faaliyetler için kullanılması
söz konusu olacaktır. Bu tür girişimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya dışında
yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de
görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif
ilişkiler içinde olmamız lüzumludur. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan
kişi demek olup tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü taşra kuruluşlarının kırsal sahalarda Tabiat turizminin geliştirilmesinde öncü olması
doğru bir harekettir.
Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar korunan alanlar, tabii alanlar, kırsal
kalkınma, kalkınma için işbirliği gibi konuları tamamıyla farklı bir bakış açısı ile algılamaya
başlamışlardır.
Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz tesirler ve bunların
neticesinde duyulan korkular kitle turizmine karşı alternatif çevre duyarlı turizmi ve tabiatı
korumayı öne çıkarmıştır.
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Sürdürülebilir Tabiat turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya
çıkmıştır. Algılamadaki bu değişiklik, tabii alanlar, korunan alanlar ve çevresinin bölgesel
planlamasında turizme ilişkin proje ve çalışmaların giderek artmasına yol açmıştır. Bu sayede
turizm, zaman içinde kırsal alanların kalkınmasında, yoksulluğun azaltılması ve yöresel kültürel
zenginliğinin korunmasında anahtar bir kelime haline gelmiştir.
Sürdürülebilir Tabiat turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakış
açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri
olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru şekilde bütünleştirildiği
takdirde beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı
unutulmamalıdır.
1.3.

TABİİ ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

1980’li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) çevre konularına ilişkin
çalışmaları giderek artan bir etki yaratmıştır. Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nun 1987
yılında tamamladığı çalışmalar sonunda “ortak geleceğimiz” adlı bir rapor hazırlanmıştır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çevre ve kalkınma konularına çok farklı yaklaşılması
gerektiği bu raporda vurgulanmış olup, kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların
sürdürülebilir olduğuna değinilmiştir. Raporda ortaya konan “sürdürülebilir kalkınma”
kavramı, insanların elinde bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik kaynakların nadir ve eşsiz olduğu görüşüne dayanmaktadır.
Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar, çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. Örneğin, bir
orman kereste imalatı için kullanılabilir, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım toprağı olarak
kullanılabilir, korunan alan olarak kullanılabilir. Alanın ve alanda yaşayan yöre halkının
özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilirken, bazıları ise kesinlikle
uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaşım içine girildiğinde doğru görülen seçenek ormanın
el değmemiş eski haline bırakılması olsa da yöre halkı ve diğer iş gruplarının bu kaynakların
sürdürülebilir kullanımı yaşam kalitelerini yükseltmek için ormandan hak iddia etmeleri
mevzubahistir. Bu sebeple yüzde yüz sürdürülebilir kalkınmaya her zaman ulaşılamasa da bu
hedef üzerine yoğunlaşılmalıdır.
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Tabii ve korunan kırsal alanlarda, geçmişten günümüze yerel topluluklar ile arazinin beraberliği
çok önemli olmaktadır. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan kavramının anlamı da
değişmeye ve gelişme göstermeye başlamıştır. Bu gelişme içinde yöre insanlarının varlığı ve
faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır.
Bir tabii alan ve korunan alanın ve içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, turizm,
ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, hatta enerji
üretimindeki yatırımlarla birlikte düşünüldüğünde daha başarılı olacaktır.
Tabii alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma ve Sürdürülebilir
Kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir, bu kavramlar şu şekilde açıklanabilir;
Kırsal alan: Şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan tarımla ilgili etkinliklerin
yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu
alanları “kırsal alan” olarak tanımlayabiliriz.
Kırsal kalkınma kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik,
toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek maksadıyla giriştikleri çabaların devletin bu
konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının tümüyle
kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanma
süreci şeklinde tanımlanmıştır.
Kırsal alan kalkınması: Hem bir eğitim hem de örgütlenme işi olup kırsal alan, toplumun
ihtiyaçlarının göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların alınması
sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini elde
etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar, beslenme, eğitim,
mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik
çalışmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke planları ile bir bütünlük
sağlamalıdır.
Sürdürülebilir kalkınma: Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir
kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik
şartlarının tamamının sağlanması önemli olmaktadır.
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Kırsal alanlar turizm ve boş zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kırsal
alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. 2005 yılında Fransız vatandaşları
tatillerinin %52’sini ya bir ailenin yanında ya da bir arkadaşının evinde,%26’sı evlerinde
geçirdiklerini ve %9’luk bir kısmı ise kırsal alanda ikinci bir eve sahip olduklarını ifade
etmişlerdir. Kırsal alanlar ayrıca tabiat için önemli role sahiptirler.
Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, tabii felaketlere karşı koruma,
iyi hayat şartlarının korunması ve tabii manzaranın korunması tabii çevre ile ilgili hususlardır.

1.4.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ

Sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin, kesintisiz,
bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana kaynaklara aşırı yüklenmeden
sürdürülebilmesi yetkinliği olarak bilinmektedir. Sürdürülebilir bir yapı için kaynaklar sürekli
olarak değerlendirilmeli, bu değerlendirme çerçevesinde koruma sağlanmalı ve koruma bilinci
ön planda tutulmalıdır.
Sürdürülebilir turizm ve Tabiat Turizmi tanımlarında; tabii ve kültürel kaynakların geleceğin
düşünülerek kullanılması, turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının
maksatlarının maksimum düzeyde karşılanması öne çıkarılmaktadır.Sürdürülebilir kalkınma,
ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır.
Sürdürülebilir turizmin gelişimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilir turizmin gelişiminde turistlerin ve ziyaret edilen yerlerin bugünkü ihtiyaçlarının,
gelecekteki fırsatları koruyup genişleterek karşılanması maksatlanmaktadır. Bu yaklaşım,
ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal
ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve
kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içermektedir.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre sürdürülebilir bir turizm
gelişimi;
 Çevresel kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı,
 Ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısına, gelenekselliğine saygı göstermeli,
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 Bütün ilgi gruplarına adil bir şekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı ve
uzun vadeli ekonomik faaliyetler ortaya koymalıdır.
Buna göre sürdürülebilir kırsal/Tabiat turizminin gelişme ölçütleri;
a. Biyolojik çeşitliliğin korunması,
b. Ekonomik tutarlılık,
c. Kültürel zenginlik,
d. Yöre halkının refahı,
e. İstihdam kalitesi,
f. Sosyal eşitlik,
g. Ziyaretçi memnuniyeti,
h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması,
i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu,
j. Fiziki bütünlük,
k. Kaynakların etkin kullanımı,
l. Çevre temizliğidir.
Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm arasındaki
bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir.
Korunan alanlar turizme, turizm korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan
alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bir bileşendir.
Aynı şekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve insanın
yaşadığı sahalardaki yöresel kültüre de turizm bağımlıdır. Bu bağımlılık Tabiat ve kültürün
bozulmaması için tedbirler gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının “sürdürülebilir kırsal
kalkınma” ilkeleri çerçevesinde tespiti de lüzumludur.
Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve tüm göstergelerin bu faaliyetin büyüme
eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur. Turizmdeki büyümeyle beraber
sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi Tabiatla ilgili turizme olan talep artmış ve turizm ürünleri
ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri de değişmiş ve çeşitlenmiştir. Turistlerin
talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında, yöreye özgü kültürel değerler hakkında
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bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler, tabii hayat ve
bunların korunması da dâhil olmak üzere daha sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz
konusudur.
Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taşımıştır ki, turizm
eşsiz özellikli tabii veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların çevresinde
yaşayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki sağlayabilmektedir. Bu durumda
turizm, tabii alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin arttırılmasında
kullanılabilecek çok önemli bir araç olabilmektedir. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma
çalışmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına
yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi hedeflere
de ulaşılabilmektedir.
En önemli husus; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş
kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve
izlenmesi de gereklidir. Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz
etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelecektir. İşte bu
nedenle bu çalışmaya “SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞME (MASTER) PLANI”
çalışmasına lüzum duyulmuştur.
1.5.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞME STRATEJİSİ

Yukarıda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda turizm söz
konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır.
Alışılmış turizm stratejileri ile Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Stratejisi arasındaki fark
şudur; alışılmış yöntemler yukarıdan aşağıya bakış açısı ile uygulanmaktadır. Yani kararlar
merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taşınmaktadır. Yöre halkı katılımcı
olamamaktadır.
Sürdürülebilir turizm ise aşağıdan yukarıya bir yaklaşım için gayret göstermektedir. Bu
yaklaşımda yöre halkının beklentileri ele alınır, yönetime katılmasını sağlayıcı yapı kurulur,
yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin korunması için kararlar
ortak alınır ve karar almanın yanında uygulama ve izleme aşamalarında da yöre halkının
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becerilerini, bilgisini, en uygun şekilde kullanmak esastır. Bu yaklaşım yöre halkının, yerel
otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine dayanır.
Sürdürülebilir turizm gelişim aşamasında Tabiat ve çevresinin ortak çıkarları söz konusudur.
Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca tabii alan dışında olmalıdır. Bu
durum Tabiata ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonculuğu gibi faaliyetlerin
yapılabileceği gibi yöreye faydayı arttırabilir.
Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm gelişiminde önemli ortaklardır, söz konusu
gruplar turiste konaklama imkânı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin korunmasında da
sorumluluk alacaklardır.
Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle hedefleniyorsa,
tabii ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler ortaya konmalıdır.
Tabii alanlar genellikle çok hassastır, bu sebeple ekolojik değerler, belirli bir saha ile sınırlı
olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal sosyal ekonomik yapılar da aynı zamanda
turizmin temel kaynağı olmaktadır.
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın İstanbul ilimizde Tabiat turizmine
konu olacak sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakış açısına dayandırılmasına
esas olmalıdır.
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nda turizm tabiatı koruma,

kırsal

kalkınma için bir araç olarak ele alındığından, Tabiat turizmi yönetim planı olarak ele
alınmalıdır. Hâlihazırda olan turizm etkinlikleri de tartışılmalı, değerlendirilmelidir. İlde
sürdürülemez olan turizm veya gelir getirici faaliyetler de tanımlanmalıdır. Ayrıca iyi bir
yönetim için tehditler ve fırsatlar da ele alınarak bunlardan hareketle ortaya çıkacak fikirler
ortaya konmalıdır.
Tabiata dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayışla (alan ve çevresinin sahip olduğu tabii,
tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların bütüncül ele alınması) değerlendirilmesi de önemlidir.
Turizm gelişimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir. Bir alanın turizm potansiyelinin
değerlendirilmesi, rekabetçi ve özgün bir destinasyon oluşturması için gerçekçi beklentiler
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ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar yüksek turizm değeri
içermeyebilir. Turizm, ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği zaman başarılı olabilir.
Özellikle hassas tabiat alanlarında taşıma kapasitesi düşük iken, bu alanlardan beklenen
faydalar yüksek olmaktadır. Taşıma kapasitesinin düşüklüğü sınırlı sayıda turist demektir. Bu
sebeple taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi de önemli olmaktadır.
Entegre tabii alan yönetimi, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı ile Tabiat ve
turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi gruplarının etkin
desteği önem taşır. Turizm gelişiminin karmaşık yapısı göz önüne alınırsa, ilgi gruplarının etkin
işbirliği oldukça önemlidir, planın herkes tarafından sahiplenilmesi ayrıcalık olacaktır.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç vardır.
Pazarlama stratejisi de Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın bir parçası
olup, kalkınma ve rekabete açık ürün-Pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaşımlar içermelidir.
Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaşımlar bu stratejide yer
almalıdır.
Turizm destinasyonu yönetimi; yaygın bir stratejik yaklaşım olup, destinasyonu rekabete açık
hale getirir, bir turizm pazarını iyi bir şekilde yönetmek, pazarlamak, bir destinasyonu
rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir rekabetçi yaklaşımdır.
İyi tanımlanmış maksatlarla ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı bütçe, mali
portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iş planı hazırlamak
gereklidir.
Ziyaretçinin izlenmesi ve ziyaretçi yönetim planı: Mademki Tabiat gibi hassas bir sistemde
çalışılıyor bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi yönetim planı
lüzumludur. Aynı zamanda da hem geri bildirim temin etme, hem de taşıma kapasitesinin
kontrolü için izleme programı da olmalıdır.
Geribildirimler kalitenin

arttırılması,

sunumların

taleplere

uygun

hale

getirilmesi

(iyileştirilmesi) ve hizmetteki aksamaların tabiattaki değişimlerin takibi için çok gereklidir.
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Şu unutulmamalıdır ki; turizm, tabiatın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaşmak
garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir.
1.6.

ÜRÜN VE TABİAT TURİZMİ ÜRÜNÜ KAVRAMLARI

Ürün, “İhtiyaç ve isteği tatmin edebilecek olan ve ilgi uyandırma, sahip olma, kullanma ve
tüketim maksadıyla pazara sunulan her şey” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda ürün,
sadece fiziksel nesnelerle sınırlandırılmamakta, somut ve soyut olan ve bir ihtiyacı tatmin
edebilecek özelliğe sahip herhangi bir şey olarak düşünülmektedir.

Böylece “Pazarlamada ürün kavramı, belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan,
değişime konu olan ve pazara sunulan her şeyi ifade etmektedir”.
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi maksatlarla yapılan geziler ve bir ülkeye
veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin ve yapılan
çalışmaların tümüdür.
Turistlerin çeşitli istek ve ihtiyaçları turizm ürünleri ile karşılanmaktadır.
Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandiği konaklama, yeme-içme, ulaştırma,
eğlence ve diğer bir çok hizmetlerin bileşimi şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre
ise turistik ürün; turistin seyahat ve geçici konaklamalarından doğan gereksinimlerini
karşılayabilecek nitelikte olan mal ve hizmet karışımından oluşan bir paket olarak
tanımlanmaktadır.
Genel olarak Turistik Ürün; turistin, sürekli yaşadığı yerden ayrılıp tekrar aynı yere dönünceye
kadar geçen süre içinde, satın aldığı mal ve hizmetlerin ve yaşadığı deneyimlerin bir bütününü
oluşturmaktadır.
Turistik Ürün: “Çağdaş insanın çok boyutlu gereksinimlerini karşılamak üzere turizm
işletmelerince bir araya getirilmiş ve yeniden düzenlenmiş Tabii, toplumsal, siyasal ve psikolojik
verilerden oluşan karmaşık mallar ve hizmetler bütünüdür”.
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Turizm ürünü, endüstrideki bulunduğu konuma göre farklı kurumlar ya da kişiler tarafından
farklı şekilde tanımlanmaktadır. Otel işletmecisi tarafından turizm ürünü; konaklama olarak
tanımlanırken; seyahat işletmecisi tarafından tur; havayolu işletmecisi tarafından da hava
ulaşımı olarak tanımlanmaktadır.
Ekonomist M. Sinclair ve Mike Stobler turizm ürününü, seyahat (ulaşım), eğlence ve alış veriş,
banka, seyahat acentesi ve tur operatörleri gibi çeşitli aktivite ve hizmetleri içeren bileşik bir
ürün olarak tanımlanmaktadır. Turistik ürün bir hizmet endüstrisi olan turizmde hizmet ağırlıklı
ve heterojen bir görünüm sergilemektedir.

Fotoğraf 2 İstanbul İli Manzara

Turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, bir ülke veya bir yörenin, sahip olduğu
tüm tabii, tarihi ve kültürel kaynakların oluşturduğu turizm ürünüdür. İkincisi ise tüketicilerin
yer değiştirmelerini sağlayan ve tatil yapmalarına imkân veren tüm hizmetlerdir. Buna göre
turistik ürünü oluşturan unsurlar;
I.

Turistleri çeken bir ülkenin veya bir bölgenin tabii, kültürel, tarihi, sanatsal, varlıkları
ve değerleri,
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II.

Turiste hizmet veren işletmeler, otel, motel, restoran, eğlence spor tesisleri ve seyahat
acentaları,

III.

Turistin yer değiştirmesini, gidilecek yere ulaşımını sağlayan taşımacılık işletmeleri
olarak sıralanabilir.

Bir ülkede veya bölgede çok zengin turistik değer ve kaynakların olması tek başına turist
talebini oluşturamaz. Bu kaynakların bir turizm endüstrisince işlenmesi ve turistin kullanıma
sunulabilir olması gerekir.
Bu noktada ihtiyacı karşılayabilme özelliği, diğer deyişle bunu sağlayacak olan turizm
işletmeleri öne çıkmaktadır.
Turistik ürünü oluşturan çok sayıdaki unsurlar üç ana değişken altında toplanmaktadır:

Çekicilik, Ulaşılabilirlik ve Turizm İşletmeleri.
Herhangi bir destinasyonun bir çekicilik özelliğine sahip olmasi, talep çekebilmesi açısından tek
başına yeterli değildir.
Çekiciliği yüksek olmasına karşın turistik merkezlere ulaşımın güç olması, ürünlerin
pazarlanmasında bir takım güçlüklerin ortaya çıkmasına neden olur.
Ulaşılabilirlik; yüksek bir çekicilik özelliğine sahip destinasyonların, pazardaki hedef kitleye
olan yakınlığı ve onlara düşük maliyetle ulaşılabilme olanağını ifade eder. Yoğun nüfuslu
yerleşim merkezlerine yakın yerler, ulaşımı en kolay ve en çok turist çeken yerlerdir.
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Şekil 1 Turistik ürün

Fotoğraf 3 Belgrad Ormanı Genel Manzara

1.6.1. ÇEKİCİLİK
Turistin bir çekim yerini diğerine tercih etmesini, o çekim yerine karar vermesini sağlayan
turistik ürün unsurlarına çekicilik adı verilir. Çekicilik unsuru yöresel, ulusal olabildiği gibi
uluslararası nitelikte de olabilir. Ayrıca, mekân-yerden başka, olay çekiciliği şeklinde de olabilir.
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Yer çekiciliği, Antalya, Kuşadası, Göreme veya dağ, deniz, kum, güneşli yerler vb. olabilmekte;
olay çekiciliği ise, fuar, sergi, konferans, olimpiyatlar, sanat gösterileri vb. olabilmektedir.
Çekicilik; tabii çekicilikler ve kültürü de içine alan insan yapısı çekicilikler olmak üzere iki
başlıkta toplanabilir.
“Tabii Çekicilikler: Su kaynakları başlı başına büyük bir rekreasyon çekiciliktir. Her geçen gün
suya dayalı rekreasyonel faaliyetler hızlı bir şekilde büyümektedir. Bunlar arasında; balık
tutma, yüzme, kano yapma, su kayağı, su altı avcılığı, yelken ve kürek sporları vb. sayılabilir.
Manzara güzelliği de birinci derecede önemli rekreasyon ve turizm kaynağıdır. En çok turist
çeken coğrafi görünümler çoğu kez arazi yapısı ve su özelliklerinin birleştiği alanlardır.
Coğrafi konum turistik yöreye olan talep bakımından çok önemlidir. Manzara güzelliğine,
İngiltere’nin göller bölgesi, İsviçre ve Kuzey İtalya’da insan yapısı göl ve baraj gölleri, Kaçkar
dağlarının buzul gölleri, Isparta’nın göller bölgesi ve ülkemizin deniz kıyılarının büyük bölümü
muhteşem manzaralara sahip olması örnek gösterilebilir.
Dağlar esas olarak manzara güzellikleri yanında dağcılık, kış sporları ve trekking yapmak için
turistlere çekici görünürler…
İnsan yapısı çekicilikler; İnsan tarafından oluşturulan turistik değerler, bir yandan sanat
şehirleri, tarihi eser ve anıtlar, müzeler, baraj ve köprüler, stadyumlar, üniversite binaları vb.
gibi unsurlardan oluşurken, diğer taraftan uygarlık, gelenekler, kültür, folklor, din, sanat,
festivaller, bayramlar, siyasi ve sportif oluşumlar, sergi ve fuarlar, turizm endüstrisini oluşturan
konaklama, ulaşım, dinlendirici ve eğlendirici donanım, turizm organizasyonunun yapısı gibi
unsurlardan oluşur”.
Turizm ürününde çekiciliği belirleyen hususlar, münhal sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik
etkenler olarak dört gruba da ayrılabilir. Buna göre; yerli halkın misafirperverliği, gelenek
görenekleri, kültürü, siyasi yapısı, ekonomik yasamı ve eğitim durumu sosyo-kültürel faktörler
olarak turizmde önem kazandırmaktadır.
Çekiciliğe Dünya üzerinde çok sayıda izleyicisi olan otomobil yarışlarının en ilgi çeken bir türü
olan Formula 1 yarışlarının bir ayağının Monaco’da yapılması, İspanya’nın turistik şehirlerinde
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yapılan boğa güreşleri, Cannes ’teki uluslararası film şenliği gibi faaliyetler örnek olarak
verilebilir.
1.6.2. ULAŞILABİLİRLİK
Turistik ürünü oluşturan diğer bir unsur ise; turistik merkezlere ulaşılabilirliktir. Çekiciliği
yüksek olmasına karşın turistik merkezlerine ulaşmak zor ise, havayolu, denizyolu ve karayolu
bağlantısı yetersiz ise, turistik ürünlerin pazarlamasında güçlükler ortaya çıkacaktır.
Ulaşılabilirlik; çekiciliği yüksek olan turizm merkezlerinin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığı
ve onlara düşük maliyetle ulaşılabilme olanağını ifade etmektedir. Ancak, üst ve orta grup için
ulaşılabilirliğin bir çekicilik faktörü olması ile düşük maliyet arasında çok fazla bir belirgin bir
ilişki bulunmaktadır. Bu grup için zaman maliyeti çok daha önemli bir çekicilik kriteridir. Bir
turistik ürünün ulaşılabilirliği onun kolay ve ekonomik oluşuna bağlıdır. Büyük kentlere yakın
çekici yerler, turist akışını hızlandırır. Özellikle günümüz ulaşım araçlarının gelişmiş
teknolojileri, fiziksel uzaklığın öneminin oldukça azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla
yetersiz ulaşım imkânları, turizmi olumsuz etkilemektedir.
Yer ve olay çekiciliği, hizmet işletmeleri olan yerlerin kullanılan, tüketilen bir turistik ürün
olmaları onlara ulaşımıyla doğru orantılıdır. Ulaşılabilirlik, fiziki mesafe, zaman ve ulaşım
masrafları ile ölçülür ve değerlendirilir. Bir turistik ürünün ulaşılabilirliği onun kolay ve
ekonomik oluşuna bağlıdır.

Fotoğraf 4 Çilingoz YHGS
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Fotoğraf 5 Ayvat Bendi Tabiat Parkı

1.6.3. TURİZM İŞLETMELERİ
Bir ülkenin sahip olduğu ve ulaşılabilme özelliğine sahip turistik çekicilikler, onu destekleyen
işletmelerce tamamlanmadıkça hak ettiği değeri ve ilgiyi bulamaz. Bu nedenle turizm
endüstrisinde faydalılık ilkesi, turizm işletmelerince sağlanmaktadır. Turizmde başlıca
işletmeler; ulaştırma, konaklama, yiyecek, seyahat, rekreasyon ve diğer turizm işletmeleri
şeklinde ayrıma tabi tutulabilir.
Turizmde başarı için, ziyaret mahalline gelen yolcu talebini karşılamaya yetecek sayıda
konaklama tesislerine ihtiyaç duyulur. Konaklama tesislerinin önemi hiçbir zaman ve hiçbir
şekilde göz ardı edilemez. “Birinci derecedeki turizm işletmeleri arasında ilk sırayı alan ve
turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan, varlıkları turizm olayına bağlı olarak ortaya çıkan
ve şekillenip çeşitlenen işletmelere konaklama işletmeleri denir” Genellikle konaklama
tesisleri içinde hizmet veren yiyecek-içecek işletmeleri, çalışma alanı dışında, bağımsız ticari
kuruluşlar olarak da hizmet sunmaktadırlar. Üç yıldızlı otel statüsünden itibaren konaklama
tesisleri içinde zorunlu olarak bulunan yiyecek içecek birimleri, konaklama işletmeleri içinde

18

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
hizmet verirler. Ayrıca yeme-içme, konaklama ve eğlence tesisleri olmadan turizm ürünü
olmayabilir.
Dünya turizm hareketlerinin gelişiminde, kuskusuz en büyük paylardan biri ulaştırma
sektörüne aittir. Ulaşım araçlarının gelişimi, daha hızlı seyahat ve daha çok yer gezip görme
şansını da beraberinde getirmiştir.
Ulaşım işletmeleri içinde demiryolu, denizyolu, karayolları, havayolları işletmeleri yer
almaktadır.
Diğer bir turizm işletmeleri de rekreasyon işletmeleridir. Rekreasyon işletmeleri kişilerin boş
zamanlarını değerlendirmek, eğlence-dinlence ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla
katıldıkları etkinlikleri sunan işletmelerdir. Rekreasyon işletmeleri çeşitli kaynakları
kullanmaktadırlar. Bunlar;


Tabii kaynaklar: Milli parklar, Tabiat alanları, hayvanat bahçeleri vb.



Sportif kaynaklar: Kayak, atlı spor, golf, tenis, paraşüt, futbol, basketbol vb.



Kültürel kaynaklar: Tiyatro, konserler, müze, sinema, folklor, festival vb.



Eğlenceye yönelik kaynaklar: Oyun salonları, bale, tiyatro vb.

Turizm merkezlerinde faaliyet gösteren her işletme bir anlamda bir turizm işletmesi işlevi
görmektedir. Seyahat ve tatil sırasında giyilen özel giysileri, yolculuğa ve mevsim koşullarına
uyum sağlayabilmek için gereken şapka, ayakkabı, gözlük vb. malları üreten işletmeler,
sattıkları mallar yalnızca turistlerin gereksinimi olmadığı halde varlıkları büyük ölçüde turizme
bağımlı olan tatil beldeleri, havayollarında çeşitli perakendeci işletmeler, çevirmenlik,
rehberlik, yüzme, kayak, tenis, binicilik dallarında öğretmenlik yapan kişiler, hatıra eşyası satan
kuruluşlar bu gruba örnek olarak verilebilir.
1.7.

TABİAT TURİZMİNİ OLUŞTURAN KAYNAKLAR

Tabiat turizmin en önemli özelliklerinden biri yerel kültürdür. Yerel kültür, özellikle yabancı
turistlerin ve kent halkının ilgi odağıdır. Bu nedenle turizm etkinliklerinde yerel halkın katılımı
çok önemlidir. Ancak turizm etkinliklerinde gelenek göreneklerin zayıflaması, gençlerin
turistlere özenmeye başlaması, hoşgörü ve misafirperverliğin yok olması gibi tehlikelerle karsı
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karsıya kalınabilmektedir. Ayrıca, turisti yadırgama, kırsal kültür içine kabul etmeme gibi
sakıncalar oluşabilmektedir.
Bu nedenle yerel-kültürel mirasın turizm için önemli bir değer olduğu unutulmamalı, tüm bu
yeniliklere açık olarak yerel kültür korunmalıdır. Folklorik değerlere önem verilerek halk
oyunları,

enstrümanlar,

geleneksel

giyim

gibi

folklorik

zenginlikler

araştırılmalı,

geliştirilmelidir.
İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, Türk mutfağı gibi öne çıkan gastronomi ürünlerin varlığı
turizm bölgesinin gelişiminde önemli yere sahiptir. Tabiat turizminin farklı boyutları
bakımından ülkeler arasında farklılıklar vardır.

Şekil 2 Tabiat turizmin başlıca kaynakları

Tabiat turizmi faaliyetinde kullanılan tabii kaynaklar;
1. Tarihi ve kültürel yapılar
2. Güzel manzaralı yerler
3. Dağlar
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4. Ormanlar
5. Kanyonlar
6. Çöller
7. Göller
8. Volkanik araziler
9. Mağaralar
10. Gastronomi

1.8.

TABİAT TURİZMİNİN MAKSADI

 Turizmin, tabii ve geleneksel çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye indirilmesi,
 Turistlere ve yerel halka, tabiatın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına
yönelik eğitim verilmesi,
 Turizmin, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde
gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanması,
 Koruma kapsamındaki tabii ve sosyo-kültürel alanların yönetimi için kaynak ayrılması,
 Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi maksadıyla sosyokültürel ve tabii
çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının desteklenmesi,
 Turizmin, yerel halkın geçimine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi,
 Turizmin gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artıracak şekilde
gelişmesinin temini,
 Çevreyle uyumlu, tabii ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki
ve

yaban

hayatını

koruyan

turizm

şekline

uygun

altyapı

yatırımlarının

gerçekleştirilmesi,
 Ulusal ve uluslararası sermaye olarak ele alındığında ekoturizmin maksadı yeni kazanç
alanları elde etmektir.
1.9.

TABİAT TURİZMİNİN İLKELERİ

Tabiat turizmi ilkeleri; yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama
olmak üzere 6 ana başlık altında özetlenebilir.

21

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
Koruma ve kullanma: Kırsaldaki turizmden faydalananlar, bu turizmin en değerli varlığı olan
kırsal alanın korunmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak için koruma ve
canlandırma politikalarına ve programlarına destek sağlamalıdır.
Tasarım: Yeni turizm gelişim projelerinin planlanması, yerlerinin saptanması ve yönetilmesi,
peyzaja uygun olmalı ve mümkün olan durumlarda ise peyzajı zenginleştirmeye çalışmalıdır.
Gelişim: Kırsaldaki turizm gelişimi, koruma ve ayağa kaldırma maksatlarına yardımcı olmalıdır.
Örnek olarak, tarihi evlere yeni kullanımlar, çiftliklere ise ek kullanım ve gelir getirebilir;
terkedilmiş arazilerin ıslahına yardımcı olabilir ve kırsala ulaşım için yeni fırsatların önünü
açabilir.
Kırsal Ekonomi: Turizme yatırım, kırsal ekonomiyi desteklemeli, fakat hem yoğun kalabalıktan
ve erozyon ile aşırı kullanma dolayısıyla turizm kaynaklarına hasar vermekten kaçınmak için,
hem ekonomik ve hem de başka faydaları yaygınlaştırmak için, coğrafi olarak daha geniş çapta
yayılmanın ve ziyaretlerin en yoğun olduğu dönemlerin dışına daha çok kaydırılmasının
peşinde olmalıdır.
Pazarlama: Turizm sanayısının tanıtım, bilgilendirme ve pazarlama girişimlerinde insanların
kırsala yönelik anlayışlarını ve ilgilerini derinleştirerek takdir etme ve yararlanma duygusuna
ulaşmalarını sağlamaya çalışılmalıdır.
Söz konusu bu ilkeler kırsal alanların korunarak kullanımına rehber olma özelliği taşımaktadır.
Bu rehberlik tüm dünyada kırsal alanlara yönelen ve her geçen gün artan ilginin getireceği
olumsuzlukların giderilmesi açısından da son derece önemlidir.

Tabii çevrenin ve Yerel kültürlerin sürdürülebilirlik ilkesi;
Tabiat turlarında tabii çevrenin bozulmaması ve korunması gerekir. Bu tür turların, belli bir
plan ve program çerçevesinde hayata geçirilmesi, seçilen rotanın ve uyulması gereken
kuralların önceden belirlenmesi ve eğitilmiş uzman rehber kullanılması gerekmektedir.
Tur düzenleyen acentalar ve tur katılımcıları, korunan alanlarımızda: ( milli park, tabiatı
koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatını geliştirme sahası vb.)
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 İlgili kurumlarca konulmuş kurallara, kamp yapılması yasak olan ya da kısıtlamalı
bölgelerdeki yasaklara,
 Gezilen ve kamp yapılan yerlerde belirlenmiş gezi rotalarına,
 Tecrübeli tabiat rehberinin uyarılarına,
 Flora ve faunaya asgari zarar verecek şekilde hareket etmek,
 Gezi faaliyeti sırasında çevreye atık ve tabiatda silinemeyecek izler bırakmamak,
 Nesli tehlikede bulunan hayvanların bulunduğu bölgelerde gürültü, vb. kirlilik
yaratmamak,
 Flora ve faunanın korunmasına özel önem verilen yerlerde tur rotalarını, koruma
ilkelerini gözeterek sık sık değiştirmek,
 Yetkili resmi kurumlar tarafından mutlaka tabiat ve alan klavuzluğu sertifikasyonu
kullanmak, eğer yoksa tabiat turları konusunda uzman kurum ve kişilerden eğitim
almış tecrübeli rehberler bulundurmak zorundadırlar.
Turizm planları ve projeler uzun dönemli Çevresel kaliteyi sağlayıcı özellikte olmalıdırlar.
Planlayıcılar, ekonomik bir sektör olarak sadece turizmi tek başına görmemeli, turizmle birlikte
var olacak dengeli bir ekonomiyi hedeflemelidirler (Kaynak. Ş,2010s.104).
Tabiat turizm faaliyetinin yapıldığı bölgenin yerel halkının bu turizm faaliyetlerinden yarar
sağlaması, maddi bir pay almasını ifade eder. Bunu sağlamak için; uluslararası büyük tur
operatörlerinden ziyade, ülke ve bölge çapındaki daha küçük acentaların tabiat turizmi
faaliyetinde yer alması gerekir. Burada uzman acentecilik ön plana çıkmaktadır. Tabiat turizm,
tabii ve yabanıl hayat gibi belli alan ve konularda uzmanlaşmış bu tür acentaların, tur
programlarını yaparken, tur gereksinimlerini bölgeden sağlamaları, bölgeye maddi yarar
sağlanmasının önkoşulu olmalıdır. Bir bölgeye turizm aracılığıyla katkı sağlarken, maddi ve
manevi kültür unsurlarının bozulmamasına da dikkat edilmelidir. Otantik kültürlerin, ahlaki
değerlerin bozulmadan yaşadığı bölgelerde, turist gruplarının bu değerlere saygılı davranması
beklenmektedir. Kılık-kıyafet konusuna özen göstermek, dini ve manevi değerlere saygılı
davranmak, yerel yeme-içme-eğlenme vb. gelenek ve göreneklere uyumlu davranmak ve
mümkün olduğunca katılmak önemlidir Ayrıca, maddi kültür eserlerine saygılı ve korumacı
davranmak, gerek turizm profesyoneli, gerekse tüketici olarak, yerel dokuyla uyuşmayan
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modern mimari ürünler yerine; koruma altına alınmış otantik yapılarda hizmet veren
konaklama tesislerini tercih etmek de gerekir. (Kaynak. Ş,2010s.104)
Tabiat turizminde de kuşkusuz genel turizm ilkeleri, yönetmelikleri ve planları geçerlidir.
Ancak, kitle turizmindeki hataların tekrarlanmaması maksadıyla:
 Tabii ve kültürel mirasın korunması,
 Kırsal alanlarda ve korunmuş alanlarda yerli halkın yaşam düzeyinin yükseltilmesi,
 Ekoturizmin özendirilmesi,
 Tabii, kültürel ve yerel özellikleri tanımak, tanıtmak, korumak, uzun vadede
sürdürülebilirliği garanti etmek yöntem ve tekniklerin yaygınlaştırılması,
 Tabiat turizmi ürününün güvenirliliğinin ve rekabet gücünün ortaya çıkması için kalite
sistemlerinin belgelendirilmesi,
 Toplumun, politikacıların, turizm ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların ekoturizm
konusunda bilgilendirilmesi, turizmin sürdürülebilirliğin sağlanması açısından oldukça
yararlı olacaktır.
Tabiat turizmde tabiat alanlarının korunması, geliştirilmesi, çevresiyle birlikte toplumun
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunması önkoşul özelliği taşımaktadır. Tabiat turizmin
geliştirileceği ülke, bölge ya da yerel alanda mutlaka özel politika ve stratejilerin belirlenmesi
ve uygulanabilirliğinin tartışılması gerekir.
Ulusal parklar ve korunan alanlar ekoturizmin temel kaynağını oluşturmaktadır. Tabiat turizmi,
sürdürülebilir turizmin etkin yönetim anlayışı ve tanıtımla kırsal kalkınmada önemli neticeler
doğurabilir.

Tabiat turizm alanlarında konaklama-yeme-içme tesislerinin tabiata uygun, yapılması iletişim
ve ulaşım araçlarının çevreyi en az kirletecek şekilde geliştirilmesi, gürültü ve kirlilik yaratan
araçlardan ve sportif etkinliklerden kaçınılması ilke edinilmelidir. İnşaat malzemesi, mobilya ve
dekorasyon yerel dokuya uygun olmalı, düşük kirlenme yaratabilecek enerji türlerinden
yararlanılmalıdır. Düzenlenecek tur güzergâhları, yürüyüş, bisiklet yolları tabiatın bir parçası
olarak planlamalıdır. Yerel toplumun Tabiat turizmi etkinliklerinin her aşamasına katılması,
planlama, yönetim ve denetim çalışmalarını izlemesi sağlanmalıdır. Bu alanların tabiat turizmi
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ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi, ülkemizdeki sürdürülebilir Tabiat turizmi açısından da
geçerlidir
1.10. TABİAT TURİZMİNİN FAYDALARI
Tabiat turizm aktivitelerinin bulunduğu destinasyonlarda çevre eğitimi imkânı sağlamakta
ayrıca bunun yanında, tabiliğin yaşatılmasına olanak sağlayan tutum ve davranışları da teşvik
etmektedir. Yine sürdürülebilir bir sanayi ve kalkınma için yöre halkını motive edici bir etkiye
de sahiptir.
Tabiat turizmin yöre kalkınmasına sağlayacağı faydaları şunlardır;
 Kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin kalite ve sayısında
artmasına,
 Tabiat turizminin gelişmesi ile kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin değişmesi
ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılmasına,
 Restore çalışmaları ile geleneksel mimari tarz korunarak çevrenin peyzaj açısından
planlanmasına,
 Kentte yaşayanların kırsal hayatı yerinde görmesi sonucu kırsal hane halkının problemlerinin
fark edilmesi şeklinde çözüme kavuşturulmasına,
 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına,
 Kentte yaşayan insanların kırsal alanları ziyareti sonucu her iki kesim arasında bilgi akışı
olabilir. Bunun sonucunda kırsal alandaki halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni insanlar
tanıma ve dışa açılma; turistler için ise kırsal aile ile birlikte yaşama, yeni dost edinme ve farklı
hayat görüşüne sahip olma gibi faydalar sağlanabilir.
 Kırsal halka yerinde istihdam sağlanması,
 Bölge ekonomisinde üretim çeşitliliğinin artırılarak ekonomik istikrarın sağlanmasına,
 Bölgede nitelikli, niteliksiz işgücüne önemli çalışma fırsatlarının oluşturulmasına,
 Bölgede yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine,
 Yerel düzeyde sanayi ve ticareti uyarıcı altyapı yatırımlarının geliştirilmesine,
 Gençlerin ve toplumun eğitimi ile yerel düzeyde modernizasyon sürecinin sağlanmasına,
 Sosyo-ekonomik gelişme konusunda başka seçeneği olmayan bir yörede yerel halk ve
turistler tarafından kullanılabilecek rekreasyonel ve turistik olanaklar sağlanmasına,
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 Yerel düzeyde kişisel gelirlerin ve vergi vb. kamu gelirlerinin artmasına,
 Yerel düzeyde imajın geliştirilmesi ve yerel halkın çevreyi koruma ve geliştirme bilincinin
artmasına,

Fotoğraf 6 Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Fotoğraf 7 Çilingoz Tabiat Parkı

26

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
1.11. TABİAT TURİZMİNİN ETKİLERİ
1.11.1. Tabiat Turizminin Ülke Ekonomisine Etkileri
Tabiat turizm faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerde toplumun gelir düzeyi yüksek olan
kesiminin kırsal alanlarda inşa ettirdikleri ve daha çok yakın kullandıkları ikinci evler / tatil
evlerinde, yalnızca denize ya da göle girmek, balık tutmak gibi küçük çaptaki faaliyetlerden
oluştukları halde, gelişmiş ülkelerde çok sayıda insanın katılabildiği ve çok çeşitli faaliyetlerden
oluşan dev bir endüstri haline gelmiştir. Yüksek ücret alan kentli nüfus her gün işe gidip gelme
şekillerini kırsal yaşam şekline dönüştürmeye değişen sosyal değerler kent merkezlerini
çevreleyen çiftlikler kentli nüfusu barındırmaya başlamıştır.
Türkiye’de son yıllarda turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, yine
antik kentlerin yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme
artık yabancı değillerdir. Kır lokantaları, alışveriş sergileri, balık çiftlikleri ve kırsal yollar,
turistlerle veya günübirlikçilerle tanışmışlardır. Bu tür yerlere ya da onların içinde bulunduğu
kırsal alanlara günlük geziler düzenlenmektedir. Bazı projelerle (Kaya köy/Fethiye gibi) eski köy
kalıntılarının canlandırılmasına gidilmekte, bazı köylerde ise konaklama, kültür mirası evlerde
gerçekleştirilmektedir (Şirince köyü-Selçuk/İzmir) Bütün bu gelişimler, ülkemizde kırsal
turizmin son yıllarda talep görmeye başladığının işaretidir.
Son yıllarda daha çok gelişen Tabiat turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke
ekonomisine katkıda bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin
tamamlayıcısı olarak, hem kırsal alan hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur.

Ülkemizde kırsal alanda yaşayan nüfus kente göç nedeniyle giderek azalmaktadır. Turizm,
turistik çekim gücü olan yörelerin canlılığı için zorunlu olan en uygun nüfus miktarının köyde
tutulması ve göçün önlenmesi açısından önemli bir etmendir. Kırsal alandan kente göçün
önlenmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve eşit gelir dağılımı ile sağlanır.
Kırsal turizm, kırsal yörelerde yaşayan insanlara yeni bir çalışma olanağı getirerek, kırsal
yörelerin kalkınmasını ve iç göçü engeller.
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Türkiye’de kırsal alanların kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin kuruluşu
ile başlayan modernleşme hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında da
etkisini göstermiştir.
Nüfusun çok önemli bir bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma
dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve
çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir önem verilmesini zorunlu hale
getirmiştir.

Fotoğraf 8 Parkorman Tabiat Parkı
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Fotoğraf 9 Polonezköy Av-Yaban Hayatı İdare Ziyaretçi Merkezi

1.11.2. Tabiat Turizminin Çevresel Etkileri
Kırsal alanlarda yaşayanların en önemli sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. Bu yörelerde
kırsal turizmin gelişmesi, yeni yatırımların yapılması (otel, motel, restoran) ve sonucunda çok
sayıda kişinin iş sahibi olması anlamına gelmektedir. Bu durum hem kırsal bölgenin, hem
ülkenin istihdamına olumlu katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte, kırsal alanlarda özellikle
tarımın yoğun olduğu yerlerde gizli işsizlik oranı da en aza inmiş olacaktır. Kırsal alanlarda
tarımla uğraşan kesimin, yani çiftçilerin gelirlerinin yetersiz ve istikrarsız oluşu, kırsal
yoksulluğun daha geniş toplum kesimlerini etkilemesine neden olmaktadır. Ancak, yörede
turizmin gelişmesine paralel olarak, bölgede gelirlerin artması, tarım sektöründe üretim
kapasitesinin artmasına, standardizasyon sağlanmasına ve kaliteli ürünün gerçek fiyatını
bulmasına katkı sağlar. Bunun sonucunda o yörede tarımla geçinen kesimin gelirinde reel bir
artış olacaktır. Tarım ekonomisinin yaygın olduğu bölgelerde turizmin gelişmesiyle tarımla
geçinenlerin hem refah düzeyi artmış olacak hem de gelire bağlı olarak yoksulluk da azalmış
olacaktır.
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Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak turizm işletmelerinin farklı departmanlarında
(kat hizmetleri, temizlik gibi) istihdam edilmesiyle hem işsizlik oranı azalmış, hem de
çalışanların gelirleri artmış olur.
Tabiat turizminin gelişmesiyle birlikte, Türkiye’de önemli bir kültürel zenginlik oluşturan
yöreye ait ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs malzemeleri gibi geleneksel el sanatları ve
diğer hediyelik eşyalar pazarlanarak yöre halkına ek bir gelir sağlamakta ve gelir dağılımındaki
dengesizliğin azalmasına katkı sağlamaktadır.
Tabiat alanlarında yerel kaynakların turizmin temel hammaddesini oluşturması, ekonomik
faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde, yerel işbirliği ve kalkınma taleplerinin güçlendirilmesine yol
açmaktadır. Bu, aynı zamanda yerel girişimcilik ruhunun da gelişmesine ortam
hazırlamaktadır.
Tabiat turizmin gelişmesiyle yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama taleplerinin
karşılanması doğrultusunda ailelerin oturdukları evlerin bir bölümünü yada oturmadıkları
evleri kiraya vererek ek gelir sağlamaktadırlar.
Kırsal alandaki turizm yatırımlarına (otel, motel, pansiyon, restoran) bağlı olarak inşaat
sektörünün iş hacmi artar. Bu gelişme yörede inşaat sektörüne bağlı yan sektörlerin gelirlerinin
artmasına neden olmaktadır.
Kırsal alanlarda turizmin tabiata dayalı olması, büyük kentlerde daha önceden kazanılmış
gelirlerin talebe bağlı olarak bu yörelerde harcanması sonucunda kent ile kırsal alan arasındaki
gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılık biraz daha azalmış olacaktır.
Kırsal alanlarda turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede fiziksel altyapı sorunu da ortadan
kalkmaktadır. Turizmin gelişmesi iyi hazırlanmış bir altyapıya bağlıdır. Başta, yörede yol, su,
elektrik, kanalizasyon, otopark, iletişim ve telekomünikasyon gibi fiziksel altyapı yatırımları
gelişecektir. Böylelikle yörenin sahip olduğu turistik arz potansiyeli sebebiyle, kırsal alanlarda
yaşayanların yaşam kalitesi yükselecektir.
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Fotoğraf 10 Polonezköy Tabiat Parkı

1.11.3. Tabiat Turizminin Yöre Halkına Etkileri
Tabiat alanlarında gerek tarımsal etkinliklerle uğraşan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal
turizm yoluyla ek gelir sağlamak mümkündür. Kırsal turizmde konaklama ve diğer hizmetler
çoğunlukla küçük aile işletmelerinde ya da kırsal otellerde gerçekleştiğine göre, aile
bireylerinin hepsine iş olanağı doğmaktadır.
Turizm, kırsal yöreler halkına, çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma olanakları yaratır. Bunlar:
 Tarım ürünlerine ek istem doğacağından, tarım ürünleri için ek piyasa oluşması demektir.
 Turistik mal ve hizmet sektörü ile kamu hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel gelirleri hem de
kamu gelirlerini arttırır.
 Kırsal yörelerde el ve ev sanatları gelişir, esnaf ve sanatkâr sayısı artar, ek gelirler çoğalır.
 Konaklama, yeme-içme vb. ilgili tesislerin artması, işlendirme ve ücret gelirlerini arttırır.
 İnşaat sektörü geliştiği için ona bağlı yan sektörler ve gelirler artar.
Tabiat turizminin başlatıldığı yörelerde eskiden var olan tarım, ormancılık ve el sanatları gibi
etkinlikler sektörler arası işbirliği geliştir.
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Bazı uygulamalarda tarım Tabiat turizm sayesinde canlanır verimli hale gelir.
Kırsal el sanatları gibi geleneksel kültür mirasının öğelerinin geleceğe aktarılması büyük ölçüde
Tabiat turizmine borçludur.
1.11.4. Tabiat Turizminin - Sosyo Kültürel Etkileri
Tabiat alanları, sahip oldukları turistik arz çekiciliklerinden dolayı şehirden kırsal alanlara doğru
sürekli insan hareketliliğine neden olmakta ve bunun sonucunda zamanla şehir ve kırsal yöre
arasındaki yaşam ve davranış farklılıkları ortadan kalkmaktadır.

Fotoğraf 11 Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
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Fotoğraf 12 Belgrad Ormanı

 Turizmin kırsal yörede yarattığı ilave istihdamla ilişkili olarak kadının ve gençlerin toplumdaki
statüsü güçlenmekte ve kırsal alandan kente ekonomik sebeplerle göç olayı en aza inmiş
olmaktadır.
 Turizmin gelişmesi sonucunda yörede, kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki
dengesizliğin sebep olduğu iç göçler, turizm nedeniyle yer yer azalacak veya duracaktır. Bu
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süreç kentlerdeki gece kondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının çözümüne olumlu katkı
sağlayacaktır.
Kırsal turizm, çözümü güç ve aşılması zor olan bu toplumsal sorunların çıkmasını önleyici ve
azaltıcı bir fonksiyon üstlenerek, kentlerdeki görüntü kirliliğinin azalmasına ve düzenli
yapılaşmaya katkı sağlayacaktır
 Tabiat alanlarında turizme bağlı olarak aile pansiyonculuğunun gelişmesi ile birlikte yöre
halkının ve turistlerin kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmakta, iki
taraf arasında oluşan dostluğa bağlı olarak giyim kuşam, yemek kültürü, gelenek görenekler
gibi kültürel bileşenlerin alışverişi sonucunda kültürlerin zenginleşmesi sonucu doğmaktadır.
 Tabiat turizminin gelişmesiyle, kırsal alanlardaki turizm arzını oluşturan tarihi ve kültürel
değerlerin ortaya çıkarılması ve korunması sonucunda kültürel bütünlük sağlanacak ve kent
insanı ile kırsal halk arasında bilgi akışının sağlanmasıyla kent ile kırsal alan arasındaki ilişki
artmış, farklılıklar azalmış olacaktır.
 Tabiat alanlarında turizmin gelişmesiyle birlikte turizmde istihdam edilen kişilerin, mesleki
bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik mesleki eğitim de gelişir. Bu da kırsal işgücünün
eğitim düzeyinin olumlu yönde etkilediği gibi aynı zamanda kırsal kalkınmayı hızlandıran
önemli kıstaslardan birini oluşturmaktadır.
Diğer Etkiler:


Tabiat turizmi geleneksel mimari tarzının korunmasını olumlu yönde etkilemektedir.



Tabiat turizmi sektörler arası işbirliğini hızlandırmaktadır. Turizm her ne kadar

hizmetler sektöründe yer alsa da, taşıdığı özellikler nedeniyle 33 sektörle yakın ilişki içindedir.
Kırsal turizmin gelişmesi, aynı zaman da 33 sektörün de gelişmesine olumlu katkı
sağlamaktadır.


Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de gelişmesini

olumlu yönde etkilemektedir.
1.11.5. Tabiat Turizminin Olumlu Etkileri
Dünyada birçok ülkenin ulusal turizm yönetimi kırsal turizmin önemli ve gelişen bir sektör
olduğunu kabul etmesine karşın özellikle kırsal turizmle ilgili istatistikî bilgi toplayan ülkelerin
sayısının azlığından dolayı rakamsal boyutları ile ilgili bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Ancak

34

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
durum böyle olsa da, kırsal turizmin hem çevre ve turist hem de ev sahibi ve turist arasında
ilişki boyutunun olması ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin de oldukça fazla
olması sonucunu doğurmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları destek verdikleri durumda kırsal turizm ekonomik kalkınma için bir
araç niteliğindedir. Batı ülkelerinde, kırsal turizmin kırsal alanların ekonomisindeki önemi
1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin
çoğunluğunun gelirlerini arttırmak için turizm sektörüne katıldıkları belirtilmektedir.
• Tabiat turizm nüfus kaybına uğrama riskleri ile karşı karşıya bulunan yöreleri canlandırmak
suretiyle, yöre halkının başka bölgelere göç etmesini önleyebilmektedir. Göçün önüne
geçilmesinde, kırsal turizm yeni bir istidam alanı yaratıcısı olarak da üzerinde durulması
gereken bir yaklaşım olarak görülmektedir.
• Şehir ve kırsal yöreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, zamanla şehir ve kırsal yöre arasındaki
yaşam ve davranış farklılıklarını yumuşatmaktadır.
• Tabiat turizmi, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak ülke ekonomisine katkıda
bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alırsa,
hem o yöre hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkilerde bulunmaktadır.
• Turizm, kırsal yöreler halkına çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma olanakları
yaratmaktadır. Tarım ürünleri talebi artmakta, kırsal yörelerde ev ve el sanatları gelişerek ek
gelirler çoğalmakta; konaklama, yeme-içme v.b. ilgili tesislerin artması ile istihdam ve ücret
gelirleri artmakta; inşaat ve ona bağlı yan sektörler ve gelirleri ile turistik mal ve hizmet sektörü
ile kamu hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel hem de kamu gelirlerini arttırmaktadır.
• Turistlerin her türlü hizmette belirli bir kalite aramaları yerli halkın da hayat standartlarının
yükselmesine yol açmaktadır.
• Turizm, altyapı, konut ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine neden olduğundan bu olumlu
gelişmeler halkın yararına olmaktadır.
• Kırsal yöreler, turizmin doyum noktasına geldiği ve bu nedenle dinlendiricilik özelliklerini
büyük ölçüde yitirmiş bulunan geleneksel tatil istasyonlarının yükünü hafifletir.
• Kırsal alanların büyük yer tuttuğu bir ülkede turizmi kıyı turizminin egemenliğinden
kurtararak tatilleri kırsal alanlar içinde yaymaktadır.
• Tabiat turizm, iç turizmi canlandırmaktadır.
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Fotoğraf 13 Değirmenburnu Tabiat Parkı

1.11.6. Tabiat Turizminin Olumsuz Etkileri
Tabiat turizm her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da doğru yönetilmediğinde
olumsuz etkileri olabilir. Ekoturizm hareketi zamanla kitle turizmine yönelme durumunda
olduğu gibi, bölgelerin taşıma kapasitesinin aşılması durumu da söz konusu olabilmektedir.
Ekoturizm faaliyetleri iyi planlanmadığı durumlarda, kitle turizmi kadar çevresel tahribata
sebebiyet verebilmektedir. Bunun nedeni, tabiat turizm hedeflerinin hassas ekosistemler
olması ve bu bölgelerde yapılacak herhangi bir turizm hareketinin tabii kaynakların yok
edilmesini beraberinde getirebileceğidir. Hatta bu durum çevre kirliliğinden, gürültü kirliliğine,
trafik sıkışıklığından, fiyatların artmasına ve güvenlik sorunlarına kadar turizmin bildik
olumsuzluklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan
kaldıracak politikalara yönlenebilir.
• Tabiat turizmi; tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden
olmaktadır. Kırsal turizmin plansız gelişimi, tarımsal alanların azalmasına yol açmaktadır.
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• Arazi ve diğer gayri menkul fiyatlarında spekülatif artışlar olmaktadır. Kiralama bedelleri aşırı
yükselerek, tarım üreticisi tarımdan gelir sağlamak yerine, arazisini münhal bırakarak rantı
bekler duruma yönelebilmektedir.
• Tabiat alanların aşırı ve yoğun kullanımı, tarımsal alanları, tabii ve kültürel sit alanlarının
tahribine yol açarak ekolojik dengeyi bozabilmektedir.
• Tabiat turizminden sağlanan gelir, yerli halka bu geliri tarım dışı hatta o yöre dışında
değerlendirme şansı yaratır o da başka sektörlere sermaye akımını kuvvetlendirir ve kırsal
turizmi yöreyi kalkındırma maksadından uzaklaştırabilmektedir.
•Tabiat alanların aşırı kalabalık olması, çekiciliklerin azalmasına ve otantikliğini kaybetmesine
neden olmaktadır.

Fotoğraf 14 Belgrad Ormanı
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2.
2.1.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
KAYNAK ANALİZİ

Gelişme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması zorunludur. Bir alanın sahip
olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel oluşturmaktadır. Bu
kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluşturulmasını temin etmektedir.
Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo-ekonomik özellikler de turizm gelişimi için
önemli bir temel oluşturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin tarımsal faaliyetleri desteklemediği
durumlarda kırsal turizmin gerçekleştirildiği bölge hem kendi sermayesini hem de kırsal olma
özelliğini kaybedecektir.
Gerek turizm potansiyeli gerekse taşıma kapasitesi turizm kaynaklarının mevcut durumuna
bağlı olduğundan kaynak envanterinin mutlaka yapılması gerekir.

Fotoğraf 15 Elmasburnu Tabiat Parkı

38

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
2.1.1 Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar
a. Tabii Kaynaklar: Turizmin gelişimi için önemli olan yöreye özgü tabii kaynaklardır. Bu
kaynakların hâlihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları, statüleri, iklim gibi
turizm gelişimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir.
Seçkin Tabii Kaynaklar: Turizm yalnızca korunan tabiat parçaları ile ilgili değildir. Eşsiz
manzaralar, dağlar ve nehirler gibi ve korunmayan türler de turizm için ilgi çekici olmaktadırlar.
Örneğin; ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları konakladığımız evin penceresinden
gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak odunculuk maksadıyla kullanılsa
da dağ bisikleti gibi bir aktivite ortamı çekici hale getirebilmektedir.
Seçkin Tabii Kaynakların Hâlihazırdaki Ekonomik Kullanımlarının Tanımlanması Tabii
kaynakların çok çeşitli kullanımları söz konusudur, ormanların odunculuk maksatlı kullanımı,
nehirler ve göllerin sportif balıkçılık, su sporları ve enerji üretmek için kullanımları gibi. Bu
kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düşük etkilere sahiptir. Bazıları ise sürdürülebilir
değildir. Bu sebeple bunlar turizm gelişimi için de uygun değildir.
Kaynağın Korunma Durumu ve Statüsü: Bazı tabii kaynaklar mevcut kanunlarla korunur.
Bunların turizmde kullanımı da bu kanunlara uygun olmalıdır.
İklim; mevsimlerin dağılımı, ortalama sıcaklık, nem ve günlük ortalama optimal güneş ışığı
saatlerine bağlı olarak iklim analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan iklimin farklı
mevsimlerde turizm için elverişli olup olmadığıdır.
Turizm Gelişimi İçin Potansiyel Tabii Kaynaklar: Potansiyel kaynakların tespiti turizm
planlaması için önemli ve özellikle yönlendirici olmaktadır. Tüm bu kaynakların envanter
çalışmalarının haritaya aktarılması, turizm ürünleri ve hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı ile
tesislerin fiziksel planlaması için önemli olmaktadır.
b. Kültürel Kaynaklar: Kültürel kaynakların envanteri tabii kaynaklara ilişkin çalışmalara
benzerlik göstermektedir. Özellikle tabii ve kültürel kaynaklardan oluşan kombinasyonlar,
turistler tarafından yüksek ilgi ile karşılanmaktadır.
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Kültürel mirasın korunmasının önemi konusunda farkındalık meydana getirilebilirse,
sürdürülebilir turizm gelişimine ve Tabiat korumaya verilen destek artacaktır.
c. Sosyo-Ekonomik Kaynaklar: Altyapı, insan kaynakları ve farklı ekonomik sektörlerin
bileşimini içermektedir. Bu konuda yapılacak envanter çalışması, birbiri ile bağlantılı birçok
farklı unsurlar içermesi ve bu unsurların turizm gelişimi için ilk bakışta kavranamaması
mümkündür. Bölgenin kalkınma potansiyelinde, sosyal ve ekonomik rekabet edebilirlik
unsurları büyük öneme sahiptir. Yerel nüfusun turizme yaklaşımı, turizm sektöründe çalışma
isteği gibi bazı unsurların turizm ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
Altyapı: Bir bölgenin turizmde rekabet edebilirliği ve kalkınma seviyesinin tespiti için altyapı
kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini ortaya
koymanın yanı sıra turizm gelişimi için de zorunlu bir şarttır. Alan, güvenli içme suyu, donanımlı
sağlık tesisleri gibi temel unsurları içermiyorsa turizm gelişimi asla başarılı olamayacaktır.
Altyapının farklı unsurları için şartlar, kalite ve gelecekteki durum değerlendirilmelidir. Kaynak
hâlihazırda turizm için mi kullanılmaktadır? Sorusu hem kaynağın turizm gelişimi için önemi
konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri ortaya koyabilmektedir.
-

Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının
sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir.

-

İletişim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm gelişimi için önemli olan cep
telefonlarının da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik etütleri
içermektedir.

-

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

-

Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik şebekesi, ısınma ve yemek pişirme için enerji
kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre planlansa ve tehlike
içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında konaklamamaktadır.

-

Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen turistlerin
sayısı ile meydana gelecek atık su miktarı da dikkate alınmalıdır.

-

Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. Katı
atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir.

-

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

Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayişi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar önemli
olmaktadır. Aşırı kar yağışı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup olmaması da çok
önemlidir.

-

Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır.

d. İnsan Kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm gelişiminde
anahtar etmenlerden biridir. İnsan kaynakları hem hizmeti hem de manevi nitelikteki kültür ve
kimliği oluşturmaktadır.
İnsan kaynaklarına ilişkin etütler aşağıdaki unsurları içermelidir;
-

Yöre halkının nüfusu,

-

Göç vb. eğilimler,

-

Demografik yapı,

-

Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik, geleceğe
odaklanma, çalışma ahlakı,

-

Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme,

-

Turizm gelişimine ilişkin tutum, misafir severlik duygusu, hizmete yönelim,

-

Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal ilişkilerin kalitesi ve aralarındaki işbirliğini içeren
sosyal yapı,

-

Yerel kurumlar, idareler, yönetişim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal
kaynaklar ve yönetimleri,

-

Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kişilerin ortak değerleri, ilgileri,
yaklaşımları, algılama şekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o topluma ait olma
ve o toplumda yaşamaktan onur duyma gibi durumları içerir,

-

Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye ve ile yoğunlaşma durumları, firma
sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakış açısı, pazarları ve dış ilişkileri,
sektörler arası işbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü ile ilişkili
olabilmektedir.

Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada sermayeyi oluşturan
kullanılabilir kaynaklara genel bir bakışı sağlamakla beraber, bölgenin mevcut kalkınma
durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye yönelik bir resim sunmaktadır. Analiz aynı
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zamanda; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir vizyon oluşturulmasını ve turizm
gelişiminin diğer sektörlerle bütünleştirilmesini sağlayacaktır.

Fotoğraf 16 Mihrabat Tabiat Parkı

Fotoğraf 17 Polonezköy Tabiat Parkı

42

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
2.2.

TABİAT TURİZMİNİN HEDEF KİTLESİ

Uluslararası turizm pazarında, turistlerin turizm anlayışları ve beklentileri gittikçe
değişmektedir.
Günümüzde kıyı turizmiyle özdeşleşmiş kitle turizminin karsısında alternatifleri giderek
çoğalmaya başlamıştır. Avrupa’ya ait bazı istatistikler, denizle bütünleşmiş tatil tiplerinden
daha aktif ve otantik tatillere yöneldiğini göstermektedir. 1990 yılı verilerine göre Avrupalıların
% 10’u tatillerinde köyleri tercih etmiştir (Soykan,F. 2003 S.6) Ülke bazına inildiğinde ise kırsal
alanların tercihi bazı ülkelerde geçmiş yıllarda bile çok daha yüksek oranlara ulaşmıştır. Fransa
bu ülkelerden biridir ve 1965’lerde tatillerini kırsal alanlarda geçirenlerin oranı % 17’dir. Son
yıllara ait rakamlarda ise Fransızların % 53 ünün tatillerinde kırsal alanlara gittiği, bunların
içinden % 19 unun büyük tatillerini buralarda geçirdiği % 34 ünün de kısa tatillerinde (hafta
sonu 1-2 gün) kırsal alanları kullandığı görülmektedir.
Kırsal turizmin belirli bir müşteri profili vardır. Kırsal alanlarda birbirinden farklı yerleşmelerde
herhangi bir etkinliğin ön plana çıkarılarak uzmanlaşmaya gidilmesiyle; atlı geziler, golf sporu,
tabiat yürüyüşleri ve açık hava sporları, el sanatları, gibi konularda köyler veya çiftlikler ön
plana çıkmıştır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde (İsviçre, Avusturya, Belçika vb.) yalnızca çocukların
kabul edildiği sağlık turizmi alanında örnek olabilecek “pedagojik çiftlikler” bulunmaktadır.
Bu takdirde turistler, kendi tercihlerine uygun bir yer seçimi yaparak, tatil yörelerini tesbit
etmektedirler.
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Fotoğraf 18 Danamandıra Tabiat Parkı

Fotoğraf 19 Polonezköy Tabiat Parkı
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2.3.

TABİAT TURİZMİ VE GELENEKSEL TURİZM KARŞILAŞTIRILMASI

Turist profilleri bakımından Tablo 1’de karşılaştırılan turizm türleri; turistik maksat ve beklenti,

Turist Tutum ve Davranışları

çevre koruma bilinci ve kültürel etkileşim konularında farklı bakış açıları sergilemektedir.
KİTLE TURİZMİ

TABİAT TURİZM

•Kitle turisti

•Çevreci turist

•Orta sınıf toplum katmanı

•Toplumun her sınıfı

•Bilinçsiz çıkarcı turist profili

•Maceracı, çevreci turist profili

•Boyun eğen

•Kendi yönlendiren

•Konfor beklentisi var

•Konfor beklentisi öncelikli değil

•Standart konaklama kalitesi istemi

•Halk içinde konaklama istemi

•Belirli program

•Kendiliğinden oluşan program

KİTLE TURİZMİ

TABİAT TURİZM

•Turist yönlendirilir

•Turist karar verir

•Gözlem

•Deneyim

•Zihinsel hazırlık düşük

•Zihinsel hazırlık yüksek

•Tüketim odaklı

•Gezip, görüp tanımak odaklı

•Gürültülü

•Sessiz, sakin

•Kültürel etkileşim az

•Kültürel etkileşim hedefli

•Genel tatil hatırası

•Denenmemiş öznel hatıra

•Çevre bilinci az gelişmiş

•Çevre bilinci gelişmiş

•Düşük maliyet beklentili

•Maliyet beklentisi geri planda

Tablo 1 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Turist Profillerinin Karşılaştırılması

Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Genel Karakteristiklerinin Karşılaştırılması
Tablo 2’de genel karakteristikleri; planlama ilkeleri, stratejiler, politik bakış açıları ve
gereksinimler başlıklarında karşılaştırılan turizm türlerinden kitle turizminin; yoğun kullanım
dolayısıyla iyi planlanması gereken, ekonomik hedefler için ekolojiyi göz ardı eden çizgide,
ekolojik turizmin ise; düşük kullanımlı, ekolojik süreklilik için ekonomiyi optimumda tutan,
yerel girişimci ağırlıklı bakış açıları içinde geliştiği söylenebilir.
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Turist Tutum Ve Davranışları

KİTLE TURİZMİ

TABİAT TURİZM

Hızlı gelişme

Yavaş gelişme

Maksimum kar

Optimum kar

Planlanmamış

Planlı

Kısa Süreli

Uzun süreli

Devamlı olmayan

Sürekli

Fiyat bilinciyle yapılan

Değer bilinciyle yapılan

Büyük ölçekli turistik işletme

Küçük ölçekli turistik işletmeler

Ağır alt ve üst yapı gereksinimi

Optimum alt ve üst yapı gereksinimi

Kaynak tüketimi kontrolsüz

Kaynak kullanımında faydacı, sürdürülebilir

Organize kitle turisti

Çevreci, maceracı turist

Atıl kapasite oranı yüksek

Atıl kapasite riski yok

Sürdürülebilir kalkınma ile uyumsuz

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine paralel

Taşıma kapasitelerini zorlayıcı

Taşıma kapasitelerine göre planlanmış

Mimari ürünlerin benzerliği

Mimari ürünlerde çeşitlilik

İç turizmin gelişimini engelleyen

İç turizmi destekleyen

Yabancı turizm firması denetimli

Yerel turizm yatırımcıları denetimli

Önce gelişme, sonra plan

Önce plan, sonra gelişme

Tasarım merkezli

Kavram merkezli

Proje-rehber tasarımlar

Bölgesel ve yerel planlama

Yaygın tasarım

Alan için tanımlanan proje

Yeni yapıların inşası öncelikli

Mevcut yapıların kullanımı öncelikli

Ortak isteklerin sağlanması

İstek sınırlaması

Her yerde turizm

Turizm bölgelemesi

Uluslararası mimarlık

Geleneksel-bölgesel mimari

Sadece bölge planı seviyesi

Makro ölçekte ekolojik planlama

Hassas alanlarda yoğun yapılaşma

Hassas alanların korunması

Dış girişimci tarafından yatırım

Sadece yerli girişimci

Dış girişimcinin yönlendirmesi

Yerel potansiyele göre iş

Turizm için iş imkanı

Yöresel kalkınma için iş imkanı

Ziraat ekonomisinin zayıflaması
Ziraat ekonomisinin güçlenmesi
İleri teknoloji
Yöresel yapım teknolojisi
Tablo 2 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Genel Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

46

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması
KİTLE TURİZMİ

TABİAT TURİZM

Tarım alanlarının yok olması

Tarım alanlarını koruyan

Arazi kullanımlarının değişmesi

Arazi kullanım planlamasına uyan

Toprak– su - hava kirliliği ve insan

Toprak, su ve havayı koruyan

üzerindeki olumsuz etkileri
Tabii morfolojinin bozulması (kıyı, dağ, göl

Tabii morfolojiye uyumlu

Turist Tutum Ve Davranışları

vb.)
Su, toprak ve havada yaşayan flora ve

Flora ve fauna habitatlarının korunarak, nitel ve nicel

faunanın yaşam alanlarının daralması

kalitelerinin arttırılması

Denize

Tabii çevreye bağlı rekreasyon eylemlerinin sınırlı

bağlı

rekreasyon

eylemlerinin

olumsuz etkilenmesi

kullanım hedefli

Aşırı su kullanımı sonucu su kaynaklarının

Optimum su tüketimi ve yeraltı su kaynaklarının

tükenmesi

korunması

Çevresel kirlilik ve yoğun yapılaşma

Tür kayıplarını engelleyerek, yaşam alanlarını genişletme

nedeniyle tür kayıpları, ekolojik dengenin

hedefli

bozulması
Hayvanların ticari mal olarak tüketilmesi

Hayvanların sadece gözlemlenmesi

Rekreasyon olanaklarının azalması

Sınırsız Tabii eylem

Kıyı alanlarının bozulması

Kıyıların sınırlı kullanımı ve korunması

Orman alanlarını tahrip olması

Orman alanlarında sınırlı eylem

Şerit halinde genişleme ve yayılma sonucu

Strateji planına bağlı arazilerde araziyle uyumlu gelişme

kesintisiz kıyı yerleşimi oluşması
Arazi kullanımlarının değişmesi (konutların

Arazi kullanımlarının değişmemesi hedefli

otele dönüşmesi gibi)
Turistik

yerleşmenin

ikincil

konut

İkincil kontların pansiyon olarak kullanımı

alanlarıyla dolması.
Alt yapının aşırı yüklenmesi

Mevcut alt yapının kullanımı

Yapılı alanın kontrolsüz çoğalması

Atıl yapı stoklarının değerlendirilmesi

Yeni yerleşmeler oluşturma

Mevcut yerleşmelerde gelişim

Yeni mimari stiller ve binalar

Tarihi binaların korunarak yeniden kullanımı

Tablo 3 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması
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KİTLE TURİZMİ
Kimliksiz

yapılaşmaya

TABİAT TURİZM
bağlı

estetik

Geleneksel kimliği yansıtan binalar

Turist Tutum Ve Davranışları

bozulma
Yanlış yapılaşma ile erozyona sebep

Yeni yapılaşmalarda ekolojik tasarım verileriyle kontrollü

olunması

yapılaşma

Turist trafiğinden kaynaklanan hava kirliliği

Çevreci turistin bulunduğu yere ve halka katkısı

Tarihi

Tarihi

zenginliklerin

bilinçsizce

zenginlikleri

korunmasıyla

oluşan

kültürel

pazarlanması sonucu oluşan kültürel kayıp

zenginlik

Dildeki kelimelerde değişim

Kültürler arası iletişim

Genel anlamda geleneksel değerlerin

İthal kültürün tanınması yanında öz kültürün güçlenmesi

zayıflaması

ve tanıtılması

Toplumsal katmanlar arası çatışmanın

Yerel girişimci katılımıyla toplumsal katmanlar arası

artması

çatışmanın azalması

Yaşam biçiminin değişimi

Özgün yaşam şeklinin arz ögesi olması

Sezonluk göçlerin artması

Sezonluk göçün ortadan kalkması

Turizm sezonu içinde turistik bölgelerde
aşırı

oluşmaması

yüklenme (kalabalıklaşma
Tabii

çevrenin

bozulmasının

Yılın tümüne yayılan sezon süresi ile yığılmanın

insanlar

üzerindeYarattığı psikolojik olumsuzluklar

Tabii çevrenin korunmasının insanlarÜzerindeki olumlu
etkisi

Tablo 3 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması (Devamı)

Tabiat turizmin uzun süreçte gerçekleştirilebilecek hedefleri Rio toplantısına katılan 182 ülke
tarafından kabul edilmiş ve çalışmaları başlatılmış olsa da, halen bütüncül anlamda planlamaya
aktarılmış değildir. Bu yüzden, kitle turizmi gibi çevresel etkilerini net bir biçimde görebilmek
mümkün olmamaktadır. Kitle turizmi kavramının da ortaya çıktığı yıllarda ideal bir turizm
hareketi olarak görüldüğü, ancak çevresel ve sosyo kültürel zararlarının uzun süreler sonra
anlaşılabildiği ve bu yüzden alternatif turizm hareketlerine gereksinim duyulduğu
unutulmamalıdır.
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Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Mimari Karakteristikler Bakımından Karşılaştırılması

Turist Tutum Ve Davranışları

Turist Tutum Ve Davranışları

KİTLE TURİZMİ

TABİAT TURİZM

Uluslararası standartlar

Yerel standartlar

Sınırlı büyüklükte alan

Tüm çevre

Otel, temalı otel ve tatil köyü gibi mega tesisler

Pansiyon, butik otel, hotel, oberj gibi

Konforlu yatak kapasitesi

Küçük ölçekli tesisler

Deniz-kum-güneşe yönelik sınırlı eylemler

Orta seviyede konfor

Animasyonla rahatlama

Tabii çevreye dönük sınırsız eylemler

Temelde kıyı şeridi (nehir-göl-deniz)

Ekolojik hassasiyeti olmayan yerlerde

Belirli kıyı şeridinde yığılma

Tabiata dengeli yayılmış

Sınırlı alanda yüksek yoğunluk

Düşük yoğunluk

Yeni mekânlar oluşturma ağırlıklı

Atıl yapı stoklarının kullanımı öncelikli

Sezon dışı atıl yatak kapasitesi

Atıl kalma riski yok

Karmaşık tasarım

Basit tasarım

Uluslararası üslup

Bölge mimarisi

Endüstrileşmiş yapım teknolojisi

Yerel yapım metotları

Yanlış imaj oluşumlarına açık biçimleniş

Doğru imaj aktarımına yönelen biçimleniş

Doku içinde uyumsuz

Dokuyla uyumlu

Aşırı yapılaşma ile görsel kirlilik

Sınırlı yapılaşmayla araziye uyum

Temalı oteller

Kültürel kimliği yansıtan çağdaş yapılar

Karmaşık dekorasyon

Yerel dekorasyon

Yerel mimariyi dışlayan

Yerel mimariyle içi içe uyumlu

Yerel malzemeyi kullanmayan

Yerel malzeme ağırlıklı

Kültürel kimliği dejenere eden

Kültürel kimliğe saygılı

Tasarıma göre düzenlenmiş arazi

Tabii arazi dokusuna göre oluşan tasarım

Çevreyle uyumsuz bitkilendirme

Tabii bitki örtüsü

Yerel doku içinde yabancı görünüm

Yerel doku içinde uyumlu görünüm

Kıyı alanında uygunsuz doku oluşumları

Çevre ekolojisini bozmayan yapılaşma

Tablo 4 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Mimari Karakteristikler Bakımından Karşılaştırılması

Tablo 4’de belirtilen mimari karakteristikler kitle turizmi mimarisinin belirleyicisi olmaktadır.
Kitle turizmi mimarisi, kıyı mekânlarını görsel ve mekânsal çeşitlilikten uzak, yerel kimlik ve
niteliklerden yoksun, yöre mimarisini ve yapım sistemlerini göz ardı eden, yaygın karakterli ve
yoğun nüfuslu, uluslararası standartlara uygun planlama ve tasarımlara yönelterek, görsel
kirlilik yanında mimari kimliksizliğe de neden olmaktadır (Ovalı, P. K .s.65-76).
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Fotoğraf 20 Danamandıra Tabiat Parkı

Fotoğraf 21 Avcıkoru Tabiat Parkı
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2.4. TURİZM POTANSİYELİ
Yüksek değerlere sahip tabii ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli içermezler;
- Bazı Tabiat parçaları araştırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli ekoturistlere hitap etmektedir.
Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler,
- Bazı tabii sahalar, erişim, güvenlik gibi nedenlerle turistler için elverişli olmayan yerlerde
bulunurlar,
- Ekolojik kaynakların kullanımlar karşısındaki duyarlılığı (taşıma kapasitesi), ziyaretçi girişinde
kısıtlamalara sebep olmaktadır,
Bir sahanın daha fazla turist çekebilmesi için ihtimalleri ortaya koyan turizm potansiyeli önemli
bir konudur. Turizm potansiyelinin tespiti için arz ve talebin ortaya konması gerekir. Bu
potansiyel sınırlıysa başarılı bir turizm girişimini başlatmak imkânı olmayacaktır.
Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği için bir
talebi karşılaması lüzumludur.
Turizme ilişkin motivasyon ve istekler değişkendir, kaynakların değeri aynı kalırken değişen
tüketici davranışları turizm potansiyelini etkilemektedir. Dolayısıyla turizm potansiyeli
tüketicinin bakış açısı (talebi) ile değerlendirilmelidir.
Turizm potansiyeline ilişkin veri toplarken, istatistik veriler, anketler gibi yöntemlerle veri elde
edilebilir, ayrıca derinlemesine görüşmeler, katılımcı gözlemleme, olaylar üzerinde çalışmalar
ile veri elde etmek için kullanılan niteliksel araştırma metotları kullanılmaktadır.
Turizm potansiyeli için “turizm talebi” incelemesi aşağıdaki hususların tespiti ile yapılabilir;
-

Halen yapılan turizm,

-

Hâlihazırdaki turist miktarı,

-

Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar,

-

Ortalama kalma zamanları,

-

Turist profili,

-

Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(Tabiat, kültür, sağlık,
güneş, vb.)
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-

Benzer bir il veya saha ile kıyaslama yapılması, milli veya milletlerarası bir il ile kıyaslama
yapılması ve neden o ilin tercih edildiği,

-

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

-

İlimizde bir uluslararası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkânı makul
müdür?

-

Alan ulaşım hangi araçlarla olur? (demiryolu, özel taşıt, genel taşımacılık, vd.) Bunlara
yaklaşım nasıl olmaktadır (kötü, yeterli, iyi gibi),

-

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

-

İle gelmek için yabancı turistler ülkemizden vize alıyor mu?

-

Sahamızın istikrarlı bir yönetimi var mı?

-

Güvenlik ve ulaşım açısından ne gibi problemler yaşanabilir?

-

Alt yapı incelemesi; taşımacılık ağı, yerel yolun durumu (toprak, asfalt), anayolla bağlantısı,
demiryolu ağı, yerel genel taşımacılığın yaygınlığı, program, ücretler, hat/duraklar, döngü
patikaları, patikalar, yollar, işaret levhaları, genel enformasyon levhaları, araç-otobüs park
kapasitesi, bilgi alma, tercüme kolaylıkları,

-

Yiyecek içecek ve barınma; restoran sayısı, restoranların sınıflandırılması (iyi-sayısı, orta
iyi-sayısı vb.)

-

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

-

İl ve çevresinde ne tür barınma alanları var? (otel, hotel, yatak kapasitesi, rota üstü
barınma kulübeleri, bungalov, parkları, kamp alanı, diğerleri),

-

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

-

İlinizin seçkin özellikteki tabii alanlarının özellikleri (sundukları ile tek mi? biraz farklı mı?
diğer seçkin özellikli yerlere benziyor mu?),

-

Alan turist gezi rotasına girecek şekilde turistlerin ilgisini çekebilecek diğer sahalara yakın
mı? (diğer çekici sahalara yakın, orta derecede potansiyel, düşük veya yakında böyle bir
potansiyel bulunmamakta),

-

İlin alanlarında yaban hayatı; (bayrak tür, ilginç diğer türler, temsil edici yaban hayatı, farklı
yaban hayatı izleme aktiviteleri, yürüyerek, botla, gözlem noktası ile vb.),

-

Yaban hayatı izleme de tatmin edicilik durumu (garanti etme, genellikle, şans veya
mevsime bağlı),
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-

Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı,

-

Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu: kötü-yeterli-iyi),
Kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi;

-

Tabii değerler: (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuş izole olmuş
alanlar, şelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, hayvan-kuş, deniz canlıları,
iklim, diğerleri),

-

Kültürel değerler; (tarihi binalar, tarihi yerler, anıtlar, arkeolojik yerler ve koleksiyonlar,
folklor ve gelenekler, el işleri, müzeler, sahne sanatları, sanayi mirası vb.)

-

Toplumun turizm potansiyeli; (insan kaynakları; aktif nüfusun büyüklüğü ve yapısı, eğitim
düzeyi ve profesyonel bilgi, beceriler, eğitimler, orijinal-karaktestik ve geleneksel
özellikleri, ekonomik faaliyetler-sanatlar profesyonel olmayanlar dâhil, resmi olmayan bilgi
ve beceriler, turizm gelişimine yaklaşımlar, misafir severlik anlayışı, hizmet eğilimleri, yerel
kuruluş ve idareler ile yönetişim, alanın kültürü ve kimliği,

-

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

-

Altyapı; (su sistemleri, ulaşım ağları, sağlık imkânları, ulaşım terminalleri, enerji kaynakları,
kanalizasyon sistemleri, katı atık ve yok etme sistemi, caddeler/yollar, güvenlik sistemleri
vd.)

-

İş ve hizmet altyapısı; (fırınlar, kasaplar, bakkallar, süpermarketler, doğrudan satış yapan
çiftlikler, kiralık araç, servis istasyonları, taksiler, otobüsler, kiralık bisiklet, kiralık spor
malzemeleri ve bakımı, postaneler, bankacılık hizmetleri, doktorlar, dişçiler, eczaneler,
kafe ve restoranlar, ATM’ler, bankalar, diğer iş ve hizmetler.)

2.4.1. Turizm Talebi
Turizm talebi turizm piyasasını oluşturan ikinci önemli faktördür. Tanım olarak turizm talebi,
turistin belli bir fiyat seviyesi ya da döviz kuru dâhilinde elde etmek istediği ve fiilen elde
etmeyi kabul ettiği turizm ürünü ile hizmetlerin bütünüdür. Turizm talebi turist gönderen
merkezlerden turistik arz potansiyeline sahip bölgelere doğru olan bir akımdır. Bu akımın
sürekliliği de turizm sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmaktadır. Turizm
talebinin atmasına etki eden makro faktörlerin başında ekonomik faktörler, irrasyonel
(ekonomi dışı) faktörler, sosyal faktörler, politik faktörler ve psikolojik faktörler gelmektedir.
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Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arasındaki coğrafi sınırların kalkması,
yatırımların uluslararası boyut kazanması, farklı kültürlere mensup milletlerin birbirini
tanıması, ortak dillerin kullanılması, seyahat formalitelerinin azaltılması, ulaşımdaki hız ve
konforun gelişmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi sonucunda münhal zamanın artması,
kişi başına düşen gelirin fazlalaşması, toplumda tatil bilincinin gelişmesi, uluslararası barışın
hız kazanması, paket turların artması ve dünya genelinde birçok iktisadi ve siyasi birliklerin
oluşması turizm talebine dünya genelinde büyük bir ivme kazandırmıştır
Yukarıda bahsedilen değişkenlere bağlı olarak Tabiat turizm talebini etkileyen faktörler şu
şekilde sıralanabilmektedir;
 Farklı tatil anlayışlarının ortaya çıkması,
 Kentsel yaşamın giderek daha stresli, baskıcı ve sınırlayıcı bir hale gelmesi,
 Deniz kıyılarının aşırı kullanım nedeniyle kirlenmesi, betonlaşması,
 Kentsel nüfusun %80-90’lara ulaştığı ülkelerde, kentlerden kırsal alanlara dönme
eğiliminin giderek artması,
-Kentlerde veya büyük şehirlerde yaşayanların bir kısmının kırsal kökenli oluşu nedeniyle
düzenli ve sürekli olarak aynı yerlere belirli dönemlerde farklı sebeplerle ziyaretler yapılması,
Turizmin mevcut durumunun incelenmesi;
Ziyaretçi; boş zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kişi olarak tanımlanabilir, turist ise
alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak her ziyaretçi
turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması gerekmektedir.
Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her ikisinin de
farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha fazla zaman
geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından genellikle daha
yüksek olmaktadır.
Turizme ilişkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için;
-

Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı (yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük),

-

Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değişimi,

-

Ortalama kalış süreleri, konaklama ve ulaşım şekilleri önemlidir.
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(Sürdürülebilir Tabiat turizm gelişme planımızda ana unsur turizm olduğundan; turizme ilişkin
veri kullanılamaz olduğu hallerde ikinci en iyi seçenek olarak ziyaretçilere ait veriler üzerinden
değerlendirme yapılması mecburiyeti doğmaktadır).
-

Turist başına ortalama harcama,

-

Grup hacmi ve düzeni,

-

Turistlerin ağırlıklı yaş grubu,

-

Yaptıkları faaliyetler,

-

Ziyaret edecekleri-ettikleri yere ilişkin seçimleri,

-

Memnuniyeti, deneyimleri ve para harcama şekilleri,

-

İkinci ziyaretlerin yüzdesi ve sayısı,

-

Kullanılabilir ilave veriler.

Talep incelemesinde ilimizi rakip olarak gördüğümüz veya bizimle rekabet eden benzer il veya
illerle karşılaştırmak faydalı ve yerinde olacaktır.
2.4.2. Turizm Arzı
Konum Faktörü; Bir ilin başka turizm pazarları ile ilişkili olarak nasıl konumlandığını, bir turistin
alana ulaşmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir.
Bir saha ne kadar güzel olursa olsun, hedef grup tarafından kolayca ulaşılabilir değilse asla
başarılı bir turizm gelişimi sağlanamayacaktır. Yerel nüfusun değil turistin algılama durumu
dikkate alınmalıdır. Örneğin bakir alanları ziyaret etmekten zevk alan ve ilkel patika yollarla
ulaşılan yerleri ziyaret etmek isteyen turistler için düşünülen uzak mesafeler için alanın sınırlı
sayıda turist potansiyeli olacaktır.
-

Uzun mesafeden gelen turistler için hava alanına uzaklık çok önemlidir,

-

Tur operatörlerinin çoğu havayolu ulaşımını zorunlu görmektedirler, bu sebeple bağımsız
turistler veya tur operatörleri hedeflenebilir,

-

Tren, otobüs veya özel araçlarla erişim de konum faktörleri içinde önemlidir,

-

Alana ziyaret iklim şartları açısından da kısıtlı imkânlara neden olabilir,

-

İle özgü yapılan bürokratik işlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik birimleri
tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi,
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-

Turizm arzında; işaretlemeler, doğru yönlendirmeler, bilgiye ulaşma kolaylığı da önem arz
etmektedir. Haritalar, broşürler, internet imkânı, kılavuz ve rehberler önemli bir arz
faktörüdür.

-

Yiyecek içecek sunumu ve konaklama arzı; Sunumun ürün ve hizmet kalitesi, hijyenik
standartlar, özgünlük/otantik, yöresel olması, yer ve ürünlerin çeşitliliği, ortam ve
konukseverlik önemlidir.

-

Restoranların sınıflaması önceden yapılırsa turist için kolaylık olacaktır.

-

Konaklama tüm türleri içerebilmelidir, ürün ve hizmetlerin kaliteli olması, özellikle
hijyeniklik konaklamada çok önemlidir.

Tabii Alanın Kendine Has Özellikleri; Tabii alanların değer yaratması, kırsal kalkınmada rol
oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüştür. Tabii alanların alternatif kaynak
kullanımına dönüştürülmesi için yapılan baskılar sonucu tehdit altında olduğu yerlerde
devamlılığını sürdürebilmeleri, diğer alternatif kaynak kullanımları karşısında koruma ve
kullanma dengesinin uzun dönemli ekonomik değerinin gösterilebilmesine bağlıdır. Tabiat ve
kültürel miras, yaban hayatının gözlemlenmesi, yöreye özgü özellikler ve korunması gereken
öncelikli türler, Tabiat ile ilgili çalışan ve Tabiatnın kıymetini bilen eko-turistler için son derece
önemlidir.
2.5.

TAŞIMA KAPASİTESİ

- Belirli bir sürede (yıl, ay, hafta, gün, saat) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı veya bölgenin
kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamış etkilere sahip olmayan ve sürdürülebilir
kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı,
- Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düşünülen değerleri, ekolojik süreç ve koşulları tehlikeye
atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre boyunca
destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer etmenlerin (ör:
iklim değişikliği, kirlenme vb.) baskısı,
- Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma maksatlarını
tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir süre (yıl,
ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı şeklinde tanımlanmaktadır.
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Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planında önemli bir
planlama aracıdır. Turizmin gelişimi ve korunmasında önemli bir kavramdır.

Taşıma

kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır. Taşıma
kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elverişli ziyaretçi sayısını tamamlayarak müspet
etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Kısaca
Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planındaki “sürdürülebilirlik” taşıma kapasitesinin aşılmaması
ile temin edilir.
Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan ilişki vardır. Ancak alan içinde tek
tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Tabiat için önemli olan tehditlerin tümünün birleşik
etkisidir.
2.5.1. Taşıma Kapasitesinin Elemanları
Sosyal Taşıma Kapasitesi; Turizm için yerel tolerans limitleri olarak tanımlanmakta olup yöre
halkı üzerindeki olumsuz etkilerinden ve ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki çatışmalardan
kaçınılmasını içerir. Bu unsurun turizm gelişimi içerisinde anahtar rolü vardır. Yöre halkı turizmi
desteklemezse kalkınma asla olmaz.
Yerel kabulü belirleyen temel etmenler, sosyal yapı ve kültürün hassaslığı, toplumun değişimin
üstesinden gelebilme yeteneği, turizmin algılanışı, yöre halkı ile ziyaretçilerin ilişkileri, kullanıcı
grupların davranışları, birbiri ile uyumu ve paydaş olmanın ekonomik ve toplumsal faydalarıdır.
Ekonomik Taşıma Kapasitesi; Sürdürülebilir bir turizm gelişiminde turizm, ekonomik yapı ile
bütünleşmiştir ve diğer sektörleri de desteklemektedir.
Ekonomik taşıma kapasitesi; turizm gelişimini sağlayan bir yerel ekonomi ve yerel ekonominin
sürdürülebilirliğini sağlayan bir turizm gelişimi anlamına gelmektedir.
Ekonomik taşıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari turist sayısı
ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır.
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Ekolojik Taşıma Kapasitesi; Ekolojik taşıma kapasitesi, ziyaretçilerin/turistlerin ziyaret edilen
alandaki ekosistemler, ikamet yerleri ve canlı türleri üzerinde ortaya koyduğu ekolojik
zararlardır. Burada, ekolojik değerlerin, ziyaretçi akışlarının ve davranışlarının uzun süreli ve
sistematik olarak izlenmesi ve veri toplanması önemli olmaktadır.
İdari/Fiziki Taşıma Kapasitesi; Fiziki taşıma kapasitesi aynı anda ve belirli bir zamanda müşteri
olarak alınabilecek ziyaretçi sayısıdır. Bu kapasite, alana uygun insan sayısına, yani alanın
büyüklüğü ve diğer fiziki şartlar (tabii, coğrafi koşullar ve hava şartları) ile turizm altyapısının
kapasitesine dayanmaktadır. Burada temel göstergeler; kalabalık, kuyruklar ve trafik
sıkışıklığıdır.
Fiziksel kapasite yönetiminin verimliliği ve etkinliği şu unsurlara bağlıdır;
-

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

-

Ziyaretçi yönetiminin kapasitesi,

NOT : (Fiziksel kapasiteyi değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir;)
Bir sahanın ziyaretçi kullanımına/ turizm gelişimine karşı hassas olan kaynakları: Kırmızı liste
ve endemik türlerin habitatları, alanın savunmasız olan diğer kaynakları, göçe hassas türler,
Ziyaretçi yönetimi de dâhil olmak üzere yönetim maksatları ve hedefleri: Genel bir Tabiat
koruma planı, maksatlar, hedefler ve Tabiat koruma politikası, tür koruma politikaları,
bölgeleme sistemi, izleme sistemi,
Ziyaretçiler/turistler, turizm gelişimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergâhlar, tesisler,
konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi sayısı, özellikleri,
akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere ilişkin bilgiler vb.
ziyaretçiler tarafından özel olarak gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretçi etkilerine ilişkin veriler,
etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ölçütler ve göstergeler. Coğrafi
bilgi sistemleri (CBS) teknikleri ile bilgilerin gösterilmesi mümkündür.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi; bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri
üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi sayısıdır.
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2.6. TABİAT TURİZMİNİN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ
Kırsal turizm kırsal alanlardaki kırsal gelişim sürecine önemli bir katkı sağlamaktadır ve aşağıda
belirtilen durumlarda bilhassa ortaya çıkmaktadır;
• Gelir getirici işler,
• Kırsal ve kentsel alanlardaki değişim,
• Nispi olarak küçük ölçekli doğrudan yatırımlar durumundaki çoklu etki,
• Ağlar oluşturarak yerel/bölgesel yapıları güçlendirme,
• Fiziksel altyapı alanlarındaki gelişmeleri teşvik etme ve
• Ekonomik aktivitelerin farklılığını artırmadır.

Fotoğraf 22 Çilingoz Tabiat Parkı
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3.

İLGİ GRUBU ANALİZİ VE YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI

3.1. İLGİ GRUPLARI/PAYDAŞLAR
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak fayda sağlayan,
projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz etkilenen bireyler,
gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.
Paydaşlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişimine ve maksatlarımıza
ulaşmak için güvenebileceğimiz kişilerdir.
İlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişimine ortak değildir veya olmaları
gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakışı, tutumu olmalıdır ve maksatlara
ulaşmak için işbirliği yapmalıdır.
Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi gruplarını
işbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaş değeri verilmesi ile mümkün olur.
3.2. İLGİ GRUBU KATEGORİLERİ
Turizmde ilgi grupları;
-

Yöre halkı, kişiler ve kurumlar,

-

Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri,

-

Bölgesel yetkililer,

-

Ulusal yetkililer,

-

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

-

Turizmle ilgili sektörler,

-

Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret ve
sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler,

-

İşçi sendikaları, dernekler, STK’lar,

-

Eğitim ile ilgili birimler.
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3.3.

İLGİ GRUBU ANALİZİ

İlgi grubu analizi sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişme planının ortaya konması ve
uygulamasında yer alan farklı taraflara ilişkin genel bir izlenim sahibi olabilmek, niyet okumak
için kullanılan bir araçtır. Yalnızca bir envanter olarak ele alınmamalıdır, sürdürülebilir Tabiat
turizmi gelişme planının planlanmasında potansiyel ortaklarımızın kimler olduğunu ve hangi
tarafla çelişkiler yaşayacağımızı bize bildirmektedir. Ayrıca projenin farklı seviyelerinde destek
temini için de son derece elverişli bir analizdir.
İlgi grupları analizine dayalı olarak sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişme planının yönetiminden
sorumlu bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının;
-

Genel hedeflerini,

-

Turizmden beklediği faydaları

-

Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır.
Bu süreç şu adımlardan oluşur;

1. İlgi gruplarının tanımlanması,
2. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi,
3. Her ilgi grubunun davranışlarının belirlenmesi,
4. İlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel koalisyonlarının gücünün
tahmin edilmesi,
5. İlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığının değerlendirilmesi,
6. İlgi grupları ile birebir iletişimlerin başlatılması ve ilgi gruplarının güveninin kazanılması,
7. Ortak menfaatler, sinerji ve başarı unsurlarının tanımlanması,
8. Paydaşların bir araya getirilmesi,
9. Ortak hedef ve maksatların ve onlara ulaşmak için gerekli olan stratejinin ortaya konması,
10. Organizasyon çerçevesinin oluşturulması,
11. Uygulama (zaman çizelgesinin ve hedeflerin ortaya konması, iletişim organizasyonunun
oluşturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların verilmesi.)
12. İzleme ve geri bildirimin yapılması
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3.4.

TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIM

Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Planı’nın hazırlanmasında toplum temelli yaklaşım
uygulanması neticesinde;
-

Yöre halkı için sürdürülebilir geçim kaynakları ortaya koymak,

-

Toplulukların kendi yapılarını korumalarını teşvik etmek ve

-

Tabii alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluşturmak mümkündür,

Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, tabii kaynakların kalitesi ile alanın kültürel
mirasının bozulmamış ve turizmle güçlendirilmiş olmasıdır. Tabii çevre üzerindeki olumsuz
etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür korunmalıdır. Turizm, insanların kendi yerel kültürlerini
yaşatma ve değerlendirmeye teşvik etmelidir.
3.5.

YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI

İlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi
Gelişme Planını izlemek veya biçimlendirmek maksadıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi
gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Planını uygulamak, desteklemek ve sorumluluklarını,
karar verme gibi hususları düzenler.

Fotoğraf 23 Marmaracık Tabiat Parkı
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3.6.

TARİHÇE

İstanbul Boğazının iki tarafından, hem Avrupa hem de Asya toprakları üzerinde yayılan,
Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı bulunan İstanbul; Türkiye'de nüfusu en fazla olan
ve en hızlı artan bir megapol olup, turizm, kültür ve sanayi şehri olarak önemli bir yere
sahiptir. Şehrin adını aldığı ve Haliç ile Marmara arasında kalan yarımada üzerinde
bulunan asıl İstanbul 253 km2, bütünü ise 5712 km2'dir. İlin nüfusu TUIK Adrese dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 13.255.685"tir.
İstanbul ve yakın çevresinde yerleşmiş ilk insan topluluklarına ait izler M.Ö. 6000'liyıllara
uzanır. Yapılan araştırmalarda hem Anadolu, hem de Avrupa yakasında bu topluluklara
ait yerleşim alanlarına rastlanmıştır. Yarımburgaz Mağaraları, Büyükçekmece, Çatalca,
Dudullu, Ümraniye, Pendik, Davutpaşa, Kilyos, Fikirtepe ve Ambarlı bu yerleşim
alanlarından bazılarıdır. Bu ilk topluluklar, göçebelik ve yarı göçebelik aşamalarından
sonra balıkçılık, tarım ve hayvancılığa bağlı hayat biçimleri geliştirmişlerdir. Mesela
Fikirtepe araştırmalarında M.Ö. 6000 yılından itibaren köpek, koyun, keçi, sığır ve domuz
gibi hayvanların evcilleştirildiği ve balık avcılığı yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu
araştırmalarda bazı mezarlara ve yontma taştan aletlere de rastlanmıştır.
M.Ö. 3000'li yıllarda İstanbul ve çevresinde yoğun bir iskân olmuş ve küçük şehir
beylikleri kurulmuştur. Araştırmalar bugünkü Sultanahmet Meydanı ve çevresinin bu
yıllarda önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. M.S. 4. yüzyılda
İmparator Constantin tarafından yeniden inşa edilip, başkent yapılmış; o günden sonra
da yaklaşık 16 asır boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde başkentlik sıfatını
sürdürmüştür.
3.7.

İSTANBUL İLİ TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARI

M.Ö. 7. yy.da kurulan İstanbul'un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara
Denizi ile çevrili kısmı günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılmaktadır. Kent, Avrupa ve
Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca kentte hüküm süren
uygarlıklar için daima çok önemli olmuştur. Bu özellikleri ile kent, Roma, Doğu Roma ve
Osmanlı gibi büyük İmparatorluklara başkentlik yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri,
kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya
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getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 bölge olarak dahil edilmiştir.
Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan
Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan
Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve
İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.

Fotoğraf 24 Taihi Yarımada

3.7.1. Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı
Sultanahmet Dünya Miras Alanı, Tarihi Yarımada’nın doğusunda, Sarayburnu Tepesi üzerinde
bulunan Topkapı Sarayı’nın yer aldığı Sur-i Sultani ile Sultanahmet olmak üzere kendi içinde iki
bölgeden oluşmaktadır. 1953 yılında “Arkeolojik Park” ilan edilen alanın, Topkapı sarayı’nın da
yer aldığı Sur-i Sultanî Bölgesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Sultanahmet Bölgesi ise Kentsel
Arkeolojik Sit Alanı statüsündedir.
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Fotoğraf 25 At Meydanı

Ayasofya dini ve idari gücün sembolüdür. Hipodrom ise halkın günlük hayatındaki eğlence ve
yarışların, imparatorluk törenlerinin yapıldığı toplumsal bir mekândır. Eskiçağ boyunca güç ve
zenginliğin simgesi olan obeliskler Mısır dışında sadece Roma ve İstanbul şehirlerinde yer
almıştır. Hipodrom’da spina üzerindeki anıtlar, sfendonun alt yapıları gibi kalıntılarıyla alanda
hâlâ algılanabilmektedir. Bizans döneminde, şehirde meydanları süsleyen anıtlardan pek azı
günümüze ulaşmıştır. Bunlardan Sarayburnu’nda bulunan ve Gotlar Sütunu adıyla anılan anıt,
Roma İmparatorluğu’nun kuzeyli barbar halklardan Gotlar’a karşı kazandıkları zaferin
hatırasına dikilmiş olup bu alan içinde yer almaktadır.
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Fotoğraf 26 Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya

Bölgede inşa edilen Ayasofya, Ayairini ve Küçük Ayasofya gibi dini yapılar da Akdeniz
dünyasının mimari ve süsleme gelenekleri ile oluşturulmuştur. 6. Yüzyılda inşa edilen ve
olağanüstü boyutlarda alışılmadık tasarımı ile dikkati çeken Ayasofya bir mimarlık şaheseri
olarak günümüze ulaşmıştır. Yapının mozaik tekniğinde yapılan tasvirleri Bizans resim
sanatının en önemli örnekleri arasında olup dünya resim sanatı açısından da büyük bir öneme
sahiptir. Bölgedeki önemli Bizans kiliselerinden Ayairini de boyutlarıyla, avlu, sinthronon gibi
birimleriyle bütünlük içinde günümüze ulaşabilen ünik bir eserdir. Ayrıca yapı içerisinde
bulunan bezeme Bizans dini hayatının İkonoklasma olarak adlandırılan döneminin günümüze
ulaşan tek anıtsal örneğidir.
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Fotoğraf 27 Aya İrini Kilisesi

Akdeniz dünyasının merkezine dönüşen İstanbul, bu coğrafyadan taşınan daha önceki
uygarlıklara ait eserlerle ve kutsal emanetlerle geniş bir, tarihi ve coğrafi arka plan kazanmıştır.
Bizans döneminin önemli bir yerleşim alanı olan bölgede Yerebatan ve Binbirdirek gibi büyük
ölçekli sarnıçların dışında, daha küçük ölçülerde olmak üzere elli kadar sarnıç bulunmaktadır.
Bu su tesisleri daha önceki dönemin yapı malzemeleri ile inşa edilmiş olup ortaçağ mimarisinin
oldukça etkileyici mekânlarıdır. Eskiçağ ve Ortaçağ boyunca dünyanın hiç bir yerinde bu kadar
çok sayıda ve bu kadar büyük ölçekte sarnıç inşa edilmemiştir. İnşa edildikleri dönemde sadece
su depolamak için kullanılan bu yapıların bir kısmı bugün anıt müze ya da turizm amaçlı
kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 28 Yerebatan Sarnıcı
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Osmanlı döneminde şehrin doğu ucunda, Haliç ve Marmara’ya hâkim tepe üzerinde inşa
edilmeye başlanan Topkapı Sarayı doğu ve batı saray geleneklerinin şekillendirdiği birimleri ve
çeşitli dönemlerde yapılan bölümleriyle sürekli genişlemiştir. 15. yüzyıldan 19. yüzyılın
ortalarına kadar inşa edilmiş olan Topkapı Sarayı her dönemin mimari özelliğini ve
süslemelerini bir arada yansıtan ve günümüze ulaşan en önemli yapılar topluluğudur. Osmanlı
idaresinin geleneksel yaşam unsurlarını ve mekân kurgusunu en iyi şekilde ifade eden sarayda
modern hayata geçişin aşamaları da izlenebilmektedir. Padişahın özel hayatının dışında idari
ve eğitim birimlerini de içeren sarayın mimarisi ve yaşam gelenekleri, geniş bir coğrafyada
uzun süre yönetici sınıfının konut ve yaşam unsurlarını belirlemiştir.

Fotoğraf 29 Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı’nın yanı başında bulunan Ayasofya camiye dönüştürülerek ibadet
fonksiyonunu sürdürmüştür. Bünyesine minareler, medrese, imaret, kütüphane, sebil, sıbyan
mektebi, muvakkithane gibi birimler eklenmiş, ayrıca birçok padişah ve hanedan mensubu
kişilerin gömüldüğü türbeler ile önemli bir külliye haline getirilmiştir. Osmanlı devrinde yapılan
tamirlerle yaşatılan Ayasofya şehrin en büyük camisi olarak hem iktidar hem de halk tarafından
önemsenmiş, devletin gücünün ve varlığının simgesi olmuştur.
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Ayasofya İstanbul’da hakkında en çok efsane üretilen yapı olarak da halk arasında ünlenmiştir.
1934’te müze haline getirilen yapının adı yaklaşık 1500 yıllık tarihi boyunca değişmeden hep
aynı kalmıştır.

Fotoğraf 30 Ayasofya

Alanda Osmanlı devrinden cami-mescid, tekke, medrese, türbe, hamam, sebil, çeşme, arastaçarşı, su terazisi, muvakkithane, sıbyan mektebi, imaret (mutfak, fırın, kiler, yemekhane) gibi
farklı fonksiyonlarda yapı tipleri bulunmaktadır. Bunlardan Mimar Sinan tarafından
Ayasofya’nın yanında bir çifte hamam olarak ele alınan Haseki Hürrem Sultan Hamamı tasarımı
açısından Türk hamam mimarisinin nadir örneklerinden biridir.
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Fotoğraf 31 Haseki Hürrem Sultan Hamamı

Sultan III. Ahmet tarafından Topkapı Sarayı’nın girişinde yaptırılan meydan çeşmesi, dört
çeşme ve dört sebiliyle Osmanlı su mimarisinin en anıtsal örneği olup geniş saçakları, süs
kubbeleri ve doğu ile batının süsleme geleneklerini birleştiren bezeme programıyla önemlidir.

Fotoğraf 32 Ahmet Çeşmesi
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyanın en eski ve önemli müzelerinden biridir. Dünya Miras
Alanında tarih öncesi çağdan günümüze insanlık tarihi boyunca oluşturulmuş farklı kültürler
ve inançların başyapıtlarını barındıran koleksiyonları ile Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri ve
Ayasofya müzelerinden başka İstanbul Arkeoloji, Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi gibi kurumlar da
yer almaktadır. Bu kurumlar mimarileriyle de birer anıt eser niteliğindedir. İstanbul Arkeoloji
Müzeleri, Mısır’dan Mezopotamya’ya, Anadolu’dan Ege Adaları ve Balkanlara uzanan Osmanlı
topraklarından derlenen zengin koleksiyonuyla dünyanın en eski ve önemli müzelerindendir.
Alandaki anıtların her biri Dünya Miras Listesi’ne önerilecek zengin bir geçmişe sahip
önemdedir.

Fotoğraf 33 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

3.7.2. Süleymeniye Koruma Alanı
Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Haliç’e hâkim bir tepe üzerinde kent siluetinde
belirleyici bir nokta oluşturan Süleymaniye Külliyesi ile Şehzade Mehmet Külliyesi çevresinde
yer almakta olup, Süleymaniye, Vefa ve Vezneciler semtlerini kapsamaktadır. Alan, 1977
yılında Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış, 1995 yılında ise
Kentsel ve Tarihi Sit Alanı olarak tanımlanmıştır.
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53 hektar yüz ölçümüne sahip olan bölge Tarihi Yarımada genelindeki kültür varlıklarının
%32’sine sahiptir. Süleymaniye Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması
kararında; Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan’ın inşa ettiği Süleymaniye
Külliyesi’ne atıf yapılmakta ve bölgede korunmakta olan 525 geleneksel evin önemi
vurgulanmaktadır. Bölge, 16. yüzyılın ortalarından itibaren Süleymaniye Külliyesi’nin adıyla
anılmaya başlanmış ve kısa sürede şehrin önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri olmuştur.
..............

Fotoğraf 34 Süleymaniye Dünya Miras Alanı
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Fotoğraf 35 Süleymaniye Camii

İstanbul’un ayakta kalabilmiş en eski anıtlarından olan ve bugün Bozdoğan Su Kemeri olarak
bilinen yapının mühim bir kısmı bu alan içerisindedir. Bugün 5 metreye yakın kısmı toprak
altında kalsa da geç Roma erken Bizans dönemine ait bu su kemeri Roma mimarisinin
olağanüstü bir örneğidir. Kemerin bütün İstanbul tarihi boyunca özellikle de 16. yüzyıldan
itibaren Mimar Sinan tarafından şehre getirilen su için (başta Kırkçeşme Su Tesisi olmak üzere)
kullanılmış olması da önemlidir. Bizans döneminde önemli bir yapılaşma alanı olan bölgede
bugün Kalenderihane ve Vefa Kilise Camii (Molla Gürâni Camii) olarak tanınan yapılar
günümüze ulaşmıştır.
İhsan İLZE
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Fotoğraf 36 Bozdoğan Su Kemeri

16. yüzyılın ortasında Kanuni Sultan Süleyman, şehzadesi Mehmet ve kendi adını yaşatacak iki
büyük külliyeyi bu alanda inşa ettirmiştir. Dönemin baş mimarı Sinan eserlerini konu alan
Tezkiretü’l Bünyan’da Şehzade Mehmet Külliyesi’ni çıraklık Süleymaniye’yi ise kalfalık eseri
olarak nitelemiştir. Neredeyse tüm dokusunu koruyarak günümüze ulaşan bu yapı adaları
topografyayla olan uyumu nedeniyle dönemin şehircilik anlayışı açısından da önemli
örneklerdir.
Eğitimden, sağlığa, ticaretten, barınmaya kadar birçok fonksiyonu içeren külliye birimleri, kent
yaşamının toplumsal odağını da oluşturmuştur. Bu külliyelerin camileri Akdeniz dünyasının
köklü mimari gelenekleri ve formlarıyla dönemlerinin teknolojisini birleştirerek geliştirilen örtü
sistemleriyle Osmanlı kültürel coğrafyasında bugüne kadar devam edecek olan bir beğeniyi
oluşturmuştur.
İhsan İLZE
Uluslararası bir dehaya sahip Mimar Sinan’ın tasarladığı Süleymaniye Külliyesi Osmanlı
dünyasının ikinci büyük külliyesi ve en büyük vakfıdır. Süleymaniye Külliyesi Osmanlı
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dünyasının ikinci büyük külliyesi ve en büyük vakfıdır. Şehir siluetinin önemli bir unsuru olan,
avlusundan Haliç, Boğaz ve Galata’ya hâkim konumuyla önemli bir bakı noktası oluşturan
külliye, merkezde cami, Kanuni ve Hürrem Sultan’ın türbeleri, sıbyan mektebi, dört medrese
ve darü’l-hadis medresesi, tıp medresesi ve darüşşifa, imaret ve tabhane, hamam ve vakıf
dükkânlardan oluşmaktadır. Bu birimler arasındaki sokak dokusu özgünlüğünü korumaktadır.

Fotoğraf 37 Süleymaniye Külliyesi

Bölgedeki eserler, bulundukları semtin ihtiyacını karşılamakla beraber, birçok açıdan İslam
coğrafyasının mimarisine referanslar veren ayrıntılarıyla dikkat çeker. Alanın batı yönünde
şehrin içinden geçen önemli bir yol aksı içinde 1544-1548 yılları arasında inşa edilmiş olan
Şehzade Mehmet Külliyesi, cami, medrese, imaret, kervansaray, imaret, sıbyan mektebi ve
zaman içinde eklenen türbelerden oluşmaktadır. Zengin çini süslemeleriyle İstanbul’un en
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etkileyici mekânları olan bu türbeler Osmanlı hanedanına mensup şehzade, hanım sultanlar,
damat olan sadrazamlar ve paşalara aittir.
Bölgede Şeyh Vefa, Ekmekçizade Ahmet Paşa, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve Kaptan
İbrahim Paşa’nın külliyeleri gibi yapılar topluluğu, Atıf Efendi ve Şehit Ali Paşa kütüphaneleri,
sebil ve çeşmeleriyle birlikte ele alınan Recai Efendi ve Ataullah Efendi sıbyan mektepleri,
Molla Hüsrev, Kirazlı Mescid, Sarı Beyazıt ve Burmalı Minare gibi mescitler bulunmaktadır. Bu
yapılar bulundukları semtin ihtiyacını karşılamakla beraber, birçok açıdan İslam coğrafyasının
mimarisine referanslar veren ayrıntılarıyla dikkat çeker.

Fotoğraf 38 Süleymaniye Camii

3.7.3. Zeyrek Koruma Alanı
Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Haliç’e hâkim bir teras üzerinde Atatürk Bulvarı’nın
batısında yer almakta olup Molla Zeyrek Camii (eski Pantokrator Manastırı Kiliseleri) ve
çevresindeki sokakları içermektedir. Zeyrek Koruma Alanı ve Çevresi Dünya Miras Alanı, 1979
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yılında Kültür Bakanlığı tarafından sit ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 1995 yılında ise,
Kentsel ve Tarihi Sit Alanı olarak tanımlanmıştır. 10.3 hektar yüzölçümüne sahip olan bölgede,
Tarihi Yarımada genelindeki kültür varlıklarının %3’ü yer almaktadır. Alan, Galata, Haliç ve
Süleymaniye’ye hakim bir bakı noktası olmasıyla da ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Çok
hareketli bir topografyanın sağladığı organik yol ağı ve ahşap, bitişik nizamdan oluşan sivil
mimarlık örnekleri ile bölge kendine özgü bir kent karakteristiğine sahiptir.

Fotoğraf 39 Molla Zeyrek Camii
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Fotoğraf 40 Zeyrek Dünya Miras Alanı

79

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Fotoğraf 41 Molla Zeyrek Camii
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3.7.4. İstanbul Kara Surları Koruma Alanı
Karasurları Dünya Miras Alanı, kentin kurulduğu yarımadayı batıda (kara yönünde) sınırlayan
ve güneyde Marmara Denizi’nden başlayıp kuzeyde Haliç’e kadar uzanan surları ve yakın
çevresini içerir. Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın, Tarihi Yarımada içerisinde yer alan kesimi
Kentsel ve Tarihi Sit Alanı, Zeytinburnu Bayrampaşa ve Eyüp ilçelerinin sınırları içerisinde yer
alan kesimi ise Kara Surları Koruma Bandı statüsü taşımaktadır. Eyüp ilçesi sınırları içerisinde
kalan kesim ise Kentsel Sit Alanı statüsündedir. Kara surları, tabii topografik eğriler üzerinde
yer alan ana sur, ön sur ve hendekten meydana gelen üçlü savunma sisteminden oluşmaktadır.
Alanda bulunan tescilli eserler, Tarihi Yarımada’da bulunan tescilli eserlerin ise %7’sini
oluşturmaktadır.

Fotoğraf 42 İstanbul Kara Surları
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Fotoğraf 43 Topkapı Surları

Yedikule’de karasurlarının en önemli kapılarından biri olan Altınkapı’nın iç tarafında Fatih
devrinde eklenen sur ve burçlarla oluşturulan bir iç kale konumundaki Yedikule Hisarı, Osmanlı
döneminde önemli olaylara sahne olmuş bir yapı olmakla beraber içerisine kurulmuş olan
mahallesi ile de ayrı bir öneme sahipti. Hisar 413-439 arasında II. Teodosios tarafından inşa
ettirilen Altın Kapı’nın iki kulesi ile aynı sıradaki iki Bizans kulesine dıştan eklenen üç silindirik
kule ve bunları bağlayan dört sur duvarından oluşan beşgen planlı, yedi kuleli bir yapıdır. Bu
kuleler hem hisara hem de çevresindeki semte de adını vermiştir. Fatih döneminde Osmanlı
hazinesinin muhafazasını sağlayan yapı uzun süre aynı amaçla kullanılmıştır. 250 asker
tarafından korunan hisardaki kulelerden birinde külçe altın para, bir diğerinde silah, zırhlar,
eyer ve koşumlar, beşinci kulede eski armalar, eski kıymetli eşyalar, altıncıda savaş aletleri,
yedincide ise resmi evrak hazinesi muhafaza edilmiştir. Bir zindan olarak da Yedikule Hisarı’nda
yabancı siyasi suçlular, Osmanlı Devleti’nin savaştığı ülkelerin elçileri ve Osmanlı devlet
adamları hapsedilmiştir.
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1831’de ise Topkapı sarayı önündeki Arslanhane’de bulunan saraya ait aslanlar buraya
nakledilmiş ardından 1856’da ise hisar baruthane olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 44 Topkapı Surları

Kariye Camii (eski Khora Kilisesi), günümüzde müze olarak faaliyet göstermekte olup, son devir
Bizans resim sanatının en nadir örneklerine sahiptir. Edirnekapı’nın yakınında yer alan ve
Bizans devrinde Khora Manastırı Kilisesi iken Osmanlı devrinde camiye çevrilerek kullanılmış
olan, günümüzde de Kariye Müzesi olarak faaliyetini sürdüren yapı, Bizans ve Osmanlı izlerini
bünyesinde barındıran önemli bir eserdir. Yapı son devir Bizans resim sanatının (fresko ve
mozaik tekniklerinde) en ihtişamlı örneklerini sergilemektedir. Bu yapı Bizans dünyasının
bezeme programını en iyi koruyabilmiş örneklerinden biridir.
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Fotoğraf 45 Kariye Camii
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3.7.5. Çeşmeler
Kültür ve sanat şehri olan İstanbul, birbirinden güzel çeşmeleri ve sarnıçları ile İstanbul'un
kültürüne katkı sağlamaktadır. İstanbul çeşmeleri ve sarnıçları, barındırdığı değerler, tarih ve
kültür açısından İstanbul'un tarihi dokusuna önemli katkı sağlamaktadır.
Sultan III. Ahmet Çeşmesi, Sultanahmet, İstanbul
1728 yılında yapılan Sultan III. Ahmet Çeşmesi, tarihi yarımadada Topkapı Sarayı'nın girişinde
bulunmakta ve barok tarzı büyüleyici mimarisiyle bölgenin önemli tarihi eserleri arasında yer
almaktadır.
Alman Çeşmesi, Sultanahmet, İstanbul
Sultanahmet Meydanı ile Sultanahmet Camii arasında bulunmakta ve orijinal mimarisi ile
bölgenin görülmesi gereken tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Kaiser
Wilhelm II Çeşmesi olarak da anılmaktadır.

Fotoğraf 46 Alman Çeşmesi
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Tophane Çeşmesi, Tophane, Galata, İstanbul
Sultan I. Mamut tarafından 1732 yılında yaptırılan Tophane Çeşmesi, Karaköy'ün hemen
yanında Tophane'de bulunmakta ve barok tarzı mimarisi, mermer duvarları ve işlemeleri ile
bölgenin güzelliğine katkı sağlamaktadır.

Fotoğraf 47 Sultan III. Ahmet Çeşmesi

Sultan III. Ahmet Çeşmesi, Üsküdar, İstanbul
Üsküdar'da, vapur iskelesinin tam karşısında bulunan Sultan III. Ahmet Çeşmesi, 1728 yılında
yapılmıştır ve aynı zamanda çeşmenin dört tarafı da bazıları Sultan III.Ahmet'e ait şiirlerle
süslüdür.
Üsküdar Sultan III.Ahmet Çeşmesinin cephesinin tasarımında kullanılmış olan vazolardaki lale,
gül ve krizantem işlemeler, çeşmedeki sanatın güzel örnekleri arasındadır.
Çeşmenin üç yüzünde bulunan kitabelerinden biri Şair Nedim’e, diğerleri ise Şair Şakir ile
Rahmi’ye aittir. Deniz tarafına bakan yüzündeki kitabeyi ise Sultan III. Ahmet ve Nevşehirli
Damad İbrahim Paşa birlikte hazırlamışlardır. Celi sülüs hatla yazılan bu kısım padişahın kendi
el yazısıdır.
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Fotoğraf 48 Sultan III. Ahmet Çeşmesi

3.7.6. Camiler
İstanbul yüzlerce yıldır bir çok kültüre ev sahipliği yaparken konuklarına hep nazik davranmış
ve içinde barındırdığı kültürlerin en güzel parçalarını bünyesinde saklamayı bilmiştir.
İstanbul’un tarihinde bir çok kültüre ait yapılar bulunurken önemli parçaları hiç kuşkusuz
muhteşem mimarileriyle İstanbul Tarihi Camileri oluşturmaktadır.
İstanbul’daki bu tarihi camiler birer ibadethane olmakla birlikte, muhteşem mimarileriyle de
her zaman ziyareçilerini etkilemeyi başarmıştır. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii,
Ayasofya gibi mabedler İstanbul’daki tarihi camilere en güzel örneklerdir.
İstanbul Tarihi Camileri yerli ve yabancı turistlerce her mevsim gezilirken, yerli turistler için
özellikle İslamiyete özgü özel geceler ve tabii ki Ramazan ayı bir başka önem taşıdığı için bir
başka yoğun ziyaret sayısıyla karşılaşılır.
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Ayasofya Cami
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kılmaya layık gördüğü
Ayasofya ihtişamı ile tüm dünyanın gözdelerinden biri olarak şanslı İstanbul’un ve tarihi
yarımadanın da gözdesidir. 537 yılında tamamlanan ve İmparator Justinianos tarafından
yaptırılan Ayasofya 916 yıl Bizans’ta kilise olarak kullanıldıktan sonra Fetih Sultan Mehmed’in
İstanbul’u 1453’te fethinden itibaren 482 yıl cami olarak hizmet vermiştir.

Fotoğraf 49 Ayasofya Cami

Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca cami olarak varlığını sürdürmüş, tüm padişahlar
tarafından özel bir ilgi görmüştür. Zaman içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi kültüründen
izler taşıyan eserlerle de donatılan yapı, günümüze kadar her iki dinin ve kültürün etkisini
taşıyan bir şaheser olmuştur. Ayasofya'daki türbeler, iç donanımı, çinileri ve mimarisiyle klasik
Osmanlı türbe geleneğinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır.
1 Şubat 1935’te müze olarak misafirlerine kapılarını açan Ayasofya, Pazartesi hariç her gün
09.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
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Sultanahmet Cami
Sultan birinci Ahmet tarafından 17.yüzyılda ,Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan
Sedefkar Mehmet Ağa'ya yatırılmıştır.Caminin duvarlarında ikinci pencere arasına kadar mavi
renkli İznik çinileri yoğun bir şekilde bulunduğu için camii,Mavi Camii olarak da
bilinmektedir.Caminin duvarlarını 21 bin 43 adet göz alıcı İznik Çinisi bulunmaktadır.
Caminin ibadethane bölümü 64 x 72 metre boyutlarındadır. 43 metre yüksekliğindeki merkezi
kubbesinin çapı 23,5 metredir.Minarelerde camiyi yaptıran Sultan Ahmet'in 16.Osmanlı
padişahı olması sebebiyle 16 adet şerefe bulunmaktadır.Sultan Ahmet Camii külliyesiyle
birlikte, İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerinden biridir. Bu külliye bir cami, medreseler,
hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi,
imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Sultan I. Ahmet'in mezarı da cami bahçesine
bitişik biçimde inşa edilmiştir.

Fotoğraf 50 Ayasofya Cami

Süleymaniye Cami
Cami Mimar Sinan’ın diğer eserleri gibi sadelikten taviz vermeyen; ama sadeliği ihtişama
dönüştürebilmiş mabetlerdendir. Süslemeler ve bezemeler daha çok kitabeler için kullanılmış
olsa da mimari geometri başlı başına bir estetik harikası olmayı başarmıştır. Mihrabın
yaslandığı duvardaki vitraylı pencereler ve mihrabın iki yakasındaki çerçeveler Sarhoş İbrahim
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adlı ustanın eseridir. Camide dört pembe fil ayağı üzerine oturtulmuş 26,5 metre çapında
büyük bir kubbe yer alır ve kubbenin derinliği çapının iki katıdır. Bu Kubbenin hafif olması için
özel tuğlalar imal edilmiş ve kubbenin yapımında bu tuğlalar kullanılmıştır. Ayrıca, Cami’nin
duvarlarını oluşturan taşlar birbirlerine içten demir kenetlerle bağlanmış ve bu kenetlere
eritilmiş kurşun dökülmüştür. Caminin Beyaz Harem isimli, beyaz mermerden inşa edilmiş iç
avlusunun dört köşesinde yükselen; ikisi üç şerefeli, ikisi de iki şerefeli olmak üzere dört
minaresi vardır. Camideki dört minare, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü
padişah oluşunu; minarelerdeki on şerefeyse, Osmanlı tarihinin onuncu padişahı oluşunu
simgeler. Ayrıca iç avlunun ortasında, dikdörtgen bir havuzdan ve havuzun içindeki iki
fıskiyeden müteşekkil, bitkisel motifli bir şadırvan vardır.

Fotoğraf 51 Süleymaniye Cami

Eyüp Sultan Cami
Eyüp Sultan Camiisi Eyüp Sultan Camii dikdörtgen planda, mihrabı çıkıntılıdır. Merkez kubbe
altı sütun ve iki filayağına müstenit kemerlere yaslanır, etrafında yarım kubbe, ortasında Eyüp
Sultan türbesi, sandukasının ayak ucunda bir pınar, avlu ortasında asırlık bir çınar
bulunmaktadır. Yapıldığı yıl olan 1458'den sonra birçok kez tamir gören caminin minarelerinin
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boyu önceleri kısaydı, 1733'de yeni uzun minareler yapıldı. 1823'de deniz tarafındaki minare,
yıldırımla hasar gördügü için yeniden inşa edildi. Cümle kapısı önündeki Sinan Paşa Kasrı
1798'de yıktırılmıştır. Yerinde ulu bir çınar ağacı gölgesinde etrafı parmaklıklı bir set ve çimen
sofa vardır. Parmaklığın dört köşesinde dört çeşmecik bulunur. Bunlara hacat çeşmeleri,
kısmet çeşmeleri denir. Tamir edildikten sonra camiyi açıp namaz kılan Sultan III. Selim Mevlevi
olduğu için parmaklıkların üzerinde mevlevi sikkeleri bulunur. Dış avlunun caddeye açılan iki
kapısı vardır. İç avlu 12 sütuna müstenit 13 kubbelidir. Avlunun ortası şadırvandır. Türbe tek
kubbeli, 8 köşelidir. Türbe girişinde nakş-ı kadem-i saadet, sağında sebil bulunur.

Fotoğraf 52 Eyüp Sultan Cami

Eminönü Yeni Cami (Valide Sultan Camii)
İstanbul’un en kalabalık yerlerinden biri olan Eminönü meydanında bulunan Eminönü Yeni
Cami, namı diğer Valide Sultan Cami önünden belkide defalarca geçtiğiniz bir yapı. Osmanlı
Devleti döneminde yapımı en uzun süren yapı olarak da tarihe geçmiş bir yapıdır.

91

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Fotoğraf 53 Eminönü Yeni Cami (Valide Sultan Camii)

1598’de ilk taşı atılan camiyi, Safiye Valide Sultan yaptıramaya başlamıştır. Ancak Safiye Sultan
ölünce cami yarım kalır ve aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra Hatice Turhan Sultan caminin
tamamlanmasını sağlar.
Bir kadın tarafından yaptırılmış bir cami için fazla ihtişamlı olarak addedilen Yeni Camii,
görkemli camiler geleneğinin son örneklerindendir.
Mihrimah Sultan Cami
Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar iskele meydanında Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah
Sultan için Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Ayrıca Mimar Sinan'ın erken dönem
eserlerindendir. Kubbesi üç yanından yarım kubbelerle desteklenmiştir, ama ön cephede
yarım kubbe yoktur.
Nisan ve Mayıs aylarında Bayezid yangın kulesinden veya o bölgedeki yüksek bir noktadan
İskele Cami'sine doğru bakıldığında; sabah gündoğumunda İskele Camii'nin iki minaresi
arasından güneşin doğuşu ve akşam gün batımında ise (Hicrî takvime göre her ayın 14'ünde)
ayın doğuşu izlenebilmektedir. Aynı kuleden batı ufkuna Edirnekapı istikâmetine doğru bakılır
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ise; Mihr-î Mah Sultan Edirnekapı Külliyesi'nde de, sabah ayın akşam da güneşin batışı
izlenebilmektedir. Onun için Mihr-î Mah Güneş ve Ay manasına gelmektedir.

Fotoğraf 54 Mihrimah Sultan Cami

Büyük Mecidiye (Ortaköy) Cami
Ortaköy Camii veya Ortaköy Büyük Mecidiye Camii; İstanbul Boğaziçi’nin Rumeli yakasında
Ortaköy Vapur İskelesi Meydanı’nın kuzey ucunda sahilde 1853 – 1854 yıllarında Sultan
I.Abdülmecit tarafından Mimar Nikogos Balyan’a inşa ettirilmiştir. Güneyi ve batısı denizle
çevrili olan cami, Boğaz’a doğru uzanan küçük bir burun üzerindedir. 2433 m² toplam alan
üzerinde cami 933 m² alana inşa edilmiştir.
Sahilde olmasına rağmen; Üsküdar’dan ve Boğazın birçok yerinden görünür. Bugünkü Ortaköy
Büyük Mecidiye Camii’nin bulunduğu yerde Mahmut Ağa mescidi zaman içinde harap
olduğundan Sultan III.Ahmet’in damadı ve Sadrazamı İbrahim Paşa’nın emriyle bu eski mescit
yıktırılarak daha sahile doğru Kethüda Mehmet Efendi tarafından yeni bir cami yaptırılmıştır.
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Mehmet Kethüda Camii de zamanla harap olduğundan Sultan I.Abdülmecit tarafından aynı
cami yerine iki minareli bir cami yaptırmıştır. Bugün “Ortaköy Camii” veya “Büyük Mecidiye
Camii” olarak bildiğimiz cami bu camidir.

Fotoğraf 55 Büyük Mecidiye (Ortaköy) Cami

Fatih Cami
İstanbul’un yedi tepesinden birine kurulan Fatih Cami ve Külliyesi yapılmadan önce bu tepede,
I. Constantinus’un döneminde yapılan Havariyun(12 Havari) kilisesi yer alıyordu. Daha önceleri
bu tepede bazı Bizans İmparatorlarının da gömüldüğü rivayet edilmektedir.
Fatih Sultan Mehmed Han, bizans için çok önemli bir yer olan ve Ayasofya’dan sonra en kutsal
sayılan, şehrin de ortasında bulunan 12 havari kilisesi’nin (Hagioi Apostoloi) yerini özellikle
seçtiği, şehrin ortasında İslam inancına ait bir simge olmasının şehre yeni bir inancın hakim
olduğunun işaretlerini vermeyi hedeflediği düşünülmektedir.
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Fotoğraf 56 Fatih Cami

Kalenderhane Cami
Bizans döneminde Ortodoks Kilisesi tarafından kilise olarak inşa edilen Kalenderhane Camii
Vefa Semtindedir. Evvela bir kilise olarak inşa edilen ibadethane daha sonra 18. Yüzyılda
Babüssaade Ağası Maktul Beşir Ağa tarafından camiye çevrilmiştir. Babüssaade Ağası
Babüssaade isim olarak çok bilinmemekle birlikte görsel olarak hepimizin bildiği Topkapı
Sarayı’ndaki o ünlü kapıdır. Babüssaade kapısına Akağalar Kapısı da denir. Bu kapı, Sultan tahta
çıktığında, bayramlarda bayramlaşmak için ve Ayak Divanı denilen özel durumlarda Sultan
görüşmek için sultanın tahtının önüne konulduğu kapıdır. Kadıköy’deki Osman Ağa Camii’ni
yaptıran Osman Ağa da bir babüssaade idi.
İstanbul’un fetihten sonra II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed Han, kiliseyi camiye
çevirttirerek Osmanlı Ordusundaki Kalenderi dervişlerine tahsis etmiştir. Fatih Sultan Mehmet
Han’ın vakfiyesinde bu kiliseyi zaviye olarak vakfettiği anlaşılmaktadır.
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Fotoğraf 57 Kalenderhane Cami

Arap Cami
İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu yer ve tabii ki ilk ve en eski camisi Arap Camii. Arap
Camii, farklı mimarisiyle Karaköy Galata’da, Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı’nda
yer alan, Haliç’in Galata yakasındaki bu en büyük camisi, bir çok kaynağa göre İstanbul’un ilk
camisi ünvanını almış bir yapı. Özellikle minare yapısının Arap camilerine benzemesi ve yine
rivayetlere göre İstanbul’u kuşatan Araplar tarafından yapılmış olması sebebiyle bu adı
almıştır.
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Fotoğraf 58 Arap Cami
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3.7.7. Mezarlar
İstanbul’da Bizans zamanından kalma çeşitli mezarlıklar bulunmuştur. Eski Bizans mezarlıkları
şehrin dışındaydı. Öte yandan 1928-34 yıllarındaki çalışmalar sırasında Çemberlitaş
dolaylarında birçok mezarlıklara, lahitlere rastlanmıştır. İstanbul Üniversitesinin ek inşaatı
yapılırken de gene mezarlar, lahitler bulunmuştur. Bunların M.Ö. II. yüzyıl ile M.S. IV. yüzyıl
arasından kalma olduğu anlaşılmıştır.
İstanbul’daki Müslüman mezarlıklarının en önemlisi Üsküdar’ da ki Karacaahmet Mezarlığı’dır.
Burada eskiden daha çok bilim ve din adamlarıyla şehrin ileri gelenleri gömülürdü. İstanbul’un
en eski Müslüman mezarlığı belki de Rumeli Hisarı’nda ki mezarlıktır. Buraya 1452’deki hisarın
yapılması sırasında ölenler gömülmüştü. Eyüp mezarlığı, Rumeli Hisarı’ndan sonra İstanbul’un
en güzel bir yerinde, tarihi bir mezarlıktır. Şehrin diğer mezarlıkları, Topkapı ve Edirnekapı
mezarlıkları, Asri Mezarlık (Zincirlikuyu Mezarlığı) dır. Bundan başka birçok türbelerin yanında
özel mezarlıklar vardır. Başka dinde olanlar için de şehrin çeşitli yerlerinde mezarlıklar
kurulmuştur.
3.7.8. Kaleler, Hisarlar ve Kuleler
İstanbul, yaklaşık 8000 yıllık tarihiyle dünyada bir benzeri zor bulunacak kültürel zenginlikler
taşıyan bir kenttir. Tarihte eski bir liman kenti olarak ilk yerleşimin başladığı İstanbul'da çağlar
boyunca çeşitli kültür ve inançta insanlar yaşamış, kente izlerini bırakmıştır. İstanbul, coğrafi,
kültürel ve stratejik anlamlardaki öneminden dolayı tarihinde hep ele geçirilmeye çalışılan bir
kent olmuştur. İstanbul'a sahip olan devletlerin de şehri ellerinde tutabilmesi için iyi birer
savunma sistemlerinin olması gerekiyordu.
Kentler için surlar, hisarlar, kaleler güvenlik sağlamada önemli yer tutmuştur. Bu nedenle
İstanbul’da da Bizans döneminden itibaren, şehir merkezini çevreleyen kent surlarının yanında
İstanbul Boğazı’nın güvenliğini sağlayan kaleler inşa edilmiştir. (Doğan Kuban, İstanbul bir Kent
Tarihi, 2010)
Tarih boyunca dünyanın en önemli su yolu olan istanbul boğazı ve civarındaki kaleler, kültür
ve sanat şehri olan İstanbul'un görkemi ve güzelliğine katkı sağlamaktadır.
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Boğaziçi’nin savunmasına her devirde büyük bir önem verilmiş, II. theodosios’un ( 408- 450)
inşa ettirdiği surlar ve Anadolu’daki Ceneviz kalesi’nden başka türklerin istanbul’u fethinden
önce ve sonra boğazın girişi ve çıkışını kontrol maksadı ile buraya kaleler inşa edilmiştir.
Bunlardan bazıları;
İstanbul Surları
Teodosios Surları olarak da bilinen bizans surları’dır. İstanbul Surları, İstanbul'un çevresinde
bulunan, Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. İstanbul'un etrafını çeviren surlar
tarihte 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden
geçmiştir.
Haliç Surları, Marmara Kıyısı Surları ve Kara Surları olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Marmara Kıyısı Surları inşa edilirken denizden gelecek istilaların önlenmesi hedeflenmiştir. Bu
saldırılara karşı şehri Marmara Kıyı Surları korumaktaydı.

Fotoğraf 59 İstanbul Surları
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Anadolu Hisarı
Güzelcehisar, Yenicehisar ve Akçehisar isimleriyle de bilinen anadolu hisarı, istanbul boğazı’nın
en dar yerinde, 7.000 metrekarelik bir alan üzerine, anadolu yakasından boğaz geçişini kontrol
etmek maksadıyla yapılmıştır.
Karadeniz'in tek çıkışı Boğaziçi'nin Asya kısmında yer alan hisar, 1390'lı yıllarında Sultan Bayazıt
tarafından yaptırılmıştır. Karşı kıyıdakı Rumelihisarı ile birlikte Boğaziçi transit geçişinin tam
kontrol altında tutulması sağlayan bu küçük kale, burçlarına yaslanan eski ahşap evler ve civarı
ile pitoresk bir manzara oluşturur.

Fotoğraf 60 İstanbul Surları
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Rumeli Hisarı
İstanbul’un fethinden önce boğaz’ı kontrol altında tutmak maksadıyla fatih sultan mehmet han
(1444- 1446, 1451- 1481), tarafından yaptırılmıştır. anadolu hisarı’nın tam karşı kıyısında
bulunan kale, şehre estetik bir değer kazandırmasının yanı sıra kuzeyden gelmesi mümkün
olan saldırıları engelleyebilecek bir konumda olmasıyla stratejik bir öneme sahip olmuştur.
İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasındadır.
Hisarın inşasına 15 Nisan 1452'de başlanmıştır. İş bölümü yapılarak her bölümün inşaası bir
paşanın denetimine verilmiş, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet
bizzat kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa,
sol taraftakinin yapımına Zağnos Paşa, kıyıdaki kulenin yapımına da Halil Paşa nezaret etmiştir.
Buralardaki kuleler de bu paşaların adlarını taşımaktadırlar.

Fotoğraf 61 Rumeli Hisarı

101

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
Yedikule Hisarı
İstanbul’un fethinden 4 yıl sonra fatih sultan mehmed han tarafından yapılan ve garnizon
olarak kullanılan bina.
Bu surlardaki en görkemli kapı, Marmara Denizi'ne yakın olan "Altın Kapı" idi. Bu Imparator
merasim kapısı, iki mermer kule arasında zafer takı gibi yerleştirilmiştir. Zaferden dönen
ordular, Imparator ve erkanı şehre bu kapıdan girerdi. Burayı çevreleyen Türk devri eseri 5 kule
ilavesi ile 7 kule, bir iç kale haline sokulmuştur. Zaman içerisinde hazine, depo ve elçi
hapishanesi olarak kullanılmış iken, günümüzde enteresan girişi ve "Altın Kapı" kuleleri ile
şehrin bir diğer müzesidir. Yaz aylannda çeşitli etkinlikler ve konserler yapılmaktadır.

Fotoğraf 62 Yedikule Hisarı
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Kız Kulesi
Kız Kulesi, MÖ 5.yy’da Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı’nın Üsküdar Salacak sahiline yakın
bir noktaya kurulmuştur. Üsküdar’da, Roma İmparatorluğu’ndan kalma tek mimari eserdir.
Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça rivayetler üretilmiştir. Resmi
kaynakları baz alan tarihçiler, Kız Kulesi’nden ilk defa MÖ 400’lü yıllarda bahsedildiğini
belirtirler. Bilindiği kadarıyla deniz ticareti için bir gümrük noktası olarak kurulmuştur.
İstanbulun sembolü olan ve Boğaz girişindeki kayalık üzerine kurulmuş küçük, şirin bir kule
olan Kız Kulesi, tarih içinde gözetleme kulesi, deniz feneri olarak kullanılmış olup günümüzde
turizme tahsis edilmiştir.

Fotoğraf 63 Kız Kulesi
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Aydos Kalesi
İstanbul ili, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Samandıra sınırları içinde kalan 325 rakımlı Aydos
Tepesinde bulunan kale. Osmanlı akınlarını durdurmak için Bizans tarafından etkin şekilde
kullanılmıştır.Osman Bey'in kumandanı Akça Koca'nın kaleyi fethi rivayet edilmektedir.
Galata Kulesi
Bir zamanlar İsa kulesi olarak adlandırılan Galata Kulesi’nin yapım tarihi tam olarak bilinmese
de MS 500’lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tarihi Galata bölgesinin en
eski ve en önemli eseri olan kuleyi; Romalılar, Venedikliler, Cenevizliler ve Osmanlılar farklı
amaçlarla kullanmışlardır.
Galata Kulesi, tahminlere göre ilk olarak 507 yılında Romalılar tarafından yapılmışsa da
bugünkü şeklini 1348 yılında Cenevizler vermiştir. Yüksekliği yaklaşık 70 metre, çapı ise aşağı
yukarı 10 metredir. Ağırlığının ise 10 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.
1.Anastasius tarafından yaptırıldığı tahmin edilen kuleye Cenevizler, büyükçe bir Katolik haçı
yerleştirdiler. Osmanlılardan önce İsa Kulesi olarak anılan kulenin tepesindeki haç, Fatih Sultan
Mehmet Han tarafından indirtilmiştir.

Fotoğraf 64 Galata Kulesi
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Beyazıt Kulesi
Beyazıt Kulesi, yangınları gözetlemek ve haber vermek maksadıyla İstanbul'un Beyazıt
semtinde 1749 yılında inşa edilen 85 metre yüksekliğinde kule. Gözetleme yerine kadar çıkan
merdivenler 180 basamaktan ibarettir. Başlangıçta ahşap olarak inşa edildi. 1756'daki Cibali
yangınında yandı. 1826'da yeniden yapılan kule yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Kule
üçünçü kez Sultan II.Mahmut zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan'ın mimarlığı altında
tekrar yapıldı. Beyazıt Yangın Kulesi, Nöbet Katı İşaret Katı Sancak Katı olmak üzere üç
bölümden oluşur. Yangın, Beyazıt Kulesinden gündüz sarkıtılan sepetlerle, gece ise fener
yakılarak haber verilirdi. Uzun süre geceleri farklı renklerde aydınlatılarak İstanbullulara ertesi
günün hava tahminin duyurulması için kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün
havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı sisi ve kırmızı karı haber verir. Bu uygulamaya 1995
yılında son verildi, 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle tekrar başlandı.
1997 yılında başlayan restorasyon çalışmalarına kadar kullanılamayacak durumda olan kule iki
yıl süren çalışmalar sonucunda eskiden olduğu gibi yangın gözetleme, meteoroloji ve yol
durumunu bildirmek maksadıyla kullanılmaktadır. Günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin
Merkez Kampüsü içinde yer alır.

Fotoğraf 65 Beyazıt Kulesi
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3.7.9. Müzeler
İstanbul’un Tarih Mirası Müzeleri
Aya İrini Müzesi

Resim ve Heykel Müzesi

Ayasofya Müzesi

Eski Şark Eserleri Müzesi

Anadolu Hisarı Müzesi

Türk İslam Eserleri Müzesi

Arkeoloji Müzesi

Deniz Müzesi

Aşiyan Müzesi

Basın Müzesi

Atatürk Müzesi

Rumeli Hisarı Müzesi

Havacılık Müzesi

Sadberk Hanım Müzesi

Beylerbeyi Sarayı Müzesi

Tanzimat Müzesi

Dolmabahçe Sarayı Müzesi

Tekfur Sarayı Müzesi

Florence Nightingale Müzesi

Topkapı Sarayı Müzesi

Kariye Müzesi

Yedikule Hisarı Müzesi

Askeri Müze

Yıldız Sarayı Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Mozaik Müzesi

İstanbul Fethiye Müzesi

Adam Mickiewicz Müzesi

1. Mahmud Kütüphanesi

Yerebatan Sarnıcı Müzesi

İmrahor Anıtı (İlyas Bey Camii)

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi

İstanbul Tekel Müzesi

Karikatür ve Mizah Eserleri Müzesi

Çinili Köşk Müzesi

Divan Edebiyatı Müzesi
Tablo 5 İstanbul İlindeki Müzeler
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Fotoğraf 66 Dolmabahçe Sarayı Müzesi- Beşiktaş

Fotoğraf 67 Atatürk Müzesi-Şişli
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Fotoğraf 68 Beylerbeyi Sarayı-Şişli

3.7.10. Saraylar ve Köşkler
Kültür ve sanat şehri olan İstanbul, birbirinden güzel sarayları ve köşkleri ile İstanbul'un
kültürüne katkı sağlamaktadır. İstanbul sarayları, muhteşem mimarileri, barındırdığı değerler,
tarih ve kültür açısından Avrupa ve dünyanın önde gelen sarayları arasındadır.

Topkapı Saray ı- Sultanahmet
Dolmabahçe Sarayı - Beşiktaş
Yıldız Sarayı - Beşiktaş
Beylerbeyi Sarayı - Beylerbeyi
Çırağan Sarayı - Beşiktaş
Çinili Köşk - Sultanahmet
Hıdiv Kasrı - Çubuklu
Aynalıkavak Kasrı - Hasköy, Haliç
Aynalıkavak Kasrı - Hasköy, Haliç
Tekfur Sarayı - Edirnekapı
Küçüksu Kasrı - Anadolu Hisarı
Maslak Kasrı - Maslak
Tablo 6 İstanbul İlindeki Saraylar
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Fotoğraf 69 Dolmabahçe Sarayı- Beşiktaş

Fotoğraf 70 Yıldız Sarayı- Beylerbeyi
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Fotoğraf 71 Beylerbeyi Sarayı- Beşiktaş

Fotoğraf 72 Ihlamur Kasrı- Beşiktaş
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Fotoğraf 73 Çırağan Sarayı- Beşiktaş

3.7.11. Manastır ve Kiliseler
Önceden paganizmin egemen olduğu İstanbul, Hıristiyanlıkla 4. yüzyılda tanışmış ve kiliseler
de bu dönemden sonra yapılmaya başlanmıştır. İstanbul'a inşa edilen ilk kiliseler Havariyyun
Kilisesi, Ayasofya ve Aya İrini'dir.
Fethe kadar İstanbul'da çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Nesturilik, Monofizitlik, Katoliklik,
0rtodoksluk, Süryanilik, Gregoryenlik, Keldanilik, Dominikenlik, Fransiskenlik gibi farklı mezhep
ve tarikatların kiliseleri Istanbul'da yer almıştır. Ayrıca Rum, Ermeni, Latin ve Ceneviz gibi farklı
ulusların da kendilerine ait kiliseleri olmuştur.
Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed kiliseleri faaliyetlerinde özgür bırakmıştır. Ama Osmanlı
Dönemi'nde artık kullanılmadığı için tamamen harap olan veya satın alınarak camiye
dönüştürülen çok sayıda kilise olduğu da bilinmektedir.
Osmanlı Dönemi'nde de kilise yapımı faaliyetleri devam etmiş, ama bunlar Suriçi'nden çok
Beyoğlu yakasında veya o dönemde henüz sayfiye yeri sayılan küçük bölgelerde ve
Boğaziçi'nde inşa edilmiştir.
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Beyoğlu’ndaki kiliseler 16. yüzyıldan sonra ve daha çok elçilikler etrafında yapılmışlardır.
Bunların önemlileri arasında St. Maria Draperis, St. Antoine de Padoue, Latin- İtalyan Kilisesi,
Ermeni-Katolik Surp Yerrortutyon Kilisesi, Aya Triada, St. Louis, Terre-Sainte İspanyol Kilisesi
ve İngiliz Elçiliği Kilisesi sayılabilir. Boğaziçi'ndeki bazı önemli kiliseler ise; Bebek Rum Ortodoks
Ayios Haralambos Kilisesi, 0rtaköy Rum Ortodoks Ayios Fokas Kilisesi, Bahariye'de Surp Levon
Kilisesi ve Kuzguncuk Rum Ortodoks Ayios Pantaleymon Kilisesi'dir.
İstanbul'daki sinagoglann tarihi de kiliseler kadar eskidir. Bilinen ilk sinagog 318 yılında inşa
edilmiştir. Zaman zaman bazılarının zorla kiliseye dönüştürülmesine veya Latin istilası sırasında
talan edilmesine rağmen sinagoglar varlıklarını sürdürmüştür. İstanbul fethedildiği zaman,
sayıları konusunda ihtilaf bulunmakla birlikte, az sayıda sinagogun olduğu bilinmektedir.
Bunlardan bazılarından Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesinde bahsedilmektedir. 15. yüzyılda
ilk önce İspanya daha sonra da Avrupa'nın çeşitli yörelerinden İstanbul'a başlayan Yahudi
göçüyle birlikte sinagoglann sayısı hızla çoğalmıştır. Gelen göçmenler özgürce kendi
sinagoglarını inşa etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde oldukça özgür olarak yaşamlarını ve dini etkinliklerini
sürdüren Yahudi cemaatine ait çok sayıda sinagog bugün de İstanbul'da faaliyetlerine devam
ediyor.

Fotoğraf 74 Aya Yorgi Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Kilisesi- Fener
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Fotoğraf 75 St. Antoine Kilisesi- Taksim

Fotoğraf 76 Stephan (Bulgar) Kilisesi- Balat
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3.7.12. Türbeler ve Kümbetler
NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

1

Abdülhamid I.Sultan Türbesi. Sultan IV. Mustafa

EMİNÖNÜ

2

ABDURRAHMAN PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

3

ABDÜLMECİD TÜRBESİ

FATİH

4

ABDÜLVEDÜD (YAVEDÜD) SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

5

ADİLE SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

6

AHMED BUHARİ TÜRBESİ

UNKAPANI

7

AHMED BUHARİ EMİR TÜRBESİ

FATİH

8

AHMED PAŞA, EKMEKÇİ TÜRBESİ

VEFA

9

AHMED PAŞA, HACI (DOĞANCI) TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

10

AHMED PAŞA, KARA TÜRBESİ

TOPKAPI

11

AHMED SULTAN, KARACA TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

12

AHMED I.SULTAN, KARACA TÜRBESİ, Sultan IV. Murad

SULTANAHMET

13

AHMED PİR EDİRNEVİ TÜRBESİ

EYÜP

14

ALİ PAŞA, GÜZELCE TÜRBESİ

BEŞİKTAŞ

15

ALİ PAŞA, HEKİMOĞLU TÜRBESİ

CERRAHPAŞA

16

ALİ PAŞA, KILIÇ TÜRBESİ

TOPHANE

17

AŞIK PAŞA TÜRBESİ

FATİH

18

AT MEZARI TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

19

AYNÜL HAYAT TÜRBESİ

LALELİ

20

BAYRAM PAŞA TÜRBESİ

CERRAHPAŞA

21

BEŞİR AĞA TÜRBESİ

EYÜP

22

BAYEZİD II. SULTAN TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

23

CAFER BABA TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

24

CEDİD HAVATİN TÜRBESİ, Sultan V. Murad

EMİNÖNÜ
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NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

25

CENNED EFENDİ TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

26

CEVAD PAŞA TÜRBESİ

FATİH

27

DAVUD PAŞA TÜRBESİ

KOCAMUSTAFAPAŞA

28

EBU ŞEYBETÜ’L HUDRİ TÜRBESİ

AYVANSARAY

29

EBUL VEFA TÜRBESİ

VEFA

30

ESAD EFENDİ,ÜRYANİZADE TÜRBESİ

EYÜP

31

EYYÜP SULTAN, HZ. HALİD TÜRBESİ

EYÜP

32

FATMA SULTAN TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

33

FERHAD PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

34

FERİDUN PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

35

FUAD PAŞA KEÇİCİZADE TÜRBESİ

ÇEMBERLİTAŞ

36

MEHMED VUSULİ EFENDİ TÜRBESİ

EYÜP

37

GAZANFER AĞA TÜRBESİ

UNKAPANI

38

GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ

FATİH

39

GÜLNÜŞ SULTAN TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

40

GÜLÜŞTÜ VALİDE SULTAN TÜRBESİ

FATİH

41

HAFSA SULTAN TÜRBESİ

FATİH

42

HALİL PAŞA TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

43

HASAN PAŞA, NAKKAŞ TÜRBESİ

EYÜP

44

HATİCE SULTAN TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

45

HAVATİN TÜRBESİ (CEDİD HAVATİN’İN YANI)

EMİNÖNÜ

46

HAYREDDİN PAŞA, SANCAKTAR TÜRBESİ

KOCAMUSTAFAPAŞA

47

HUBBİ HATUN TÜRBESİ

EYÜP

48

HÜRREM SULTAN TÜRBESİ

SÜLEYMANİYE
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NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

49

HÜSEYİN AĞA, KESİKBAŞ TÜRBESİ

CANKURTARAN

50

HÜSREV PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

51

HÜSREV PAŞA TÜRBESİ

FATİH

52

İBRAHİM PAŞA, BOSNALI TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

53

İSKENDER PAŞA TÜRBESİ

BEYKOZ

54

KAPTAN-I DERYA, HASAN HÜSNÜ PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

55

LOĞUSA SULTAN (RAHİME KADIN) TÜRBESİ

ŞİŞHANE

56

MAHMUD EFENDİ, DEFTERDAR TÜRBESİ

EYÜP

57

MAHMUD HÜDAİ, AZİZ TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

58

MAHMUD PAŞA TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

59

MAHMUD NEDİM PAŞA TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

60

MAHMUD ŞEHZADE TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

61

MAHMUD II. SULTAN TÜRBESİ, Sultan II.Abdülhamid

ÇEMBERLİTAŞ

62

MEHMED II. FATİH TÜRBESİ

FATİH

63

MEHMED AĞA TÜRBESİ

FATİH

64

MEHMED AĞA, MİRİMİRAN TÜRBESİ

EYÜP

65

MEHMED AĞA, CERRAH TÜRBESİ

CERRAHPAŞA

66

MEHMED AĞA, KÖPRÜLÜ TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

67

MEHMED PAŞA, NİŞANCI TÜRBESİ

FATİH

68

MEHMED PAŞA, RUMİ TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

69

MEHMED PAŞA, SOKULLU TÜRBESİ

EYÜP

70

MEHMED REŞAD, SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

71

MEHMED ŞEHZADE TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

72

MERKEZ EFENDİ TÜRBESİ

MEVLANAKAPI

73

MEVLEVİHANE (YENİKAPI)

MEVLANAKAPI
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NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

74

MİHRİŞAH SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

75

MİMAR SİNAN TÜRBESİ

SÜLEYMANİYE

76

MUHAMMEDÜ’L ENSARİ TÜRBESİ

AYVANSARAY

77

MURAD PAŞA, KUYUCU TÜRBESİ

BEYAZID

78

MUSTAFA III. SULTAN TÜRBESİ, Sultan III.Selim

LALELİ

79

MUSTAFA AĞA TÜRBESİ

EYÜP

80

MUSTAFA PAŞA, BULAK TÜRBESİ

EYÜP

81

MUSTAFA PAŞA, DESTARİ TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI

NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

82

MUSTAFA PAŞA, LALA TÜRBESİ

EYÜP

83

NAKŞİDİL VALİDE SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

84

NEF-İ FİDAN TÜRBESİ

ÇEMBERLİTAŞ

85

NUREDDİN CERRAHİ TÜRBESİ

FATİH

86

NURUOSMANİYE TÜRBESİ

NURUOSMANİYE

87

OĞLANLAR TÜRBESİ

AKSARAY

88

OSMAN PAŞA, GAZİ TÜRBESİ

FATİH

89

PERTEV PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

90

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN TÜRBESİ

AKSARAY

91

PİYALE PAŞA TÜRBESİ

KASIMPAŞA

92

RAGIP PAŞA TÜRBESİ

LALELİ

93

RAKIM HATTAT TÜRBESİ

KARAGÜMRÜK

94

RAMAZAN EFENDİ TÜRBESİ

KOCAMUSTAFAPAŞA

95

REŞİD EFENDİ, BENLİZADE TÜRBESİ

FATİH

96

REŞİD PAŞA TÜRBESİ

BEYAZIT

97

RÜSTEM PAŞA TÜRBESİ

ŞEHZADEBAŞI
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NO

TÜRBE ADI

SEMTİ

98

SABAHADDİN PRENSİ TÜRBESİ

EYÜP

99

SAFİYE SULTAN TÜRBESİ

KOCAMUSTAFAPAŞA

100

SELÇUK SULTAN TÜRBESİ

BEYAZIT

101

SELİM I.YAVUZ SULTAN TÜRBESİ

Çarşamba/FATİH

102

SEYYİD-İ VELAYET TÜRBESİ

FATİH

103

SİNAN PAŞA, KOCA TÜRBESİ

ÇEMBERLİTAŞ

104

SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

105

SÜLEYMAN AĞA, BALA TÜRBESİ

SİLİVRİKAPI

106

SÜLAYMAN, KANUNİ SULTAN TÜRBESİ, Sultan II. Süleyman

SÜLEYMANİYE

107

SÜMBÜL EFENDİ TÜRBESİ

KOCAMUSTAFAPAŞA

108

ŞAH SULTAN TÜRBESİ

EYÜP

109

ŞEHZADELER TÜRBESİ

FATİH

110

ŞEHZADELER TÜRBESİ

BEŞİKTAŞ

111

ŞEMSİ AHMED PAŞA TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

112

TURHAN HATİCE SULTAN TÜRBESİ

EMİNÖNÜ

113

TURABİ BABA TÜRBESİ

KASIMPAŞA

114

YAHYA EFENDİ TÜRBESİ

BEŞİKTAŞ

115

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBESİ

EYÜP

116

ŞEYH GALİB DEDE TÜRBESİ

Tünel/ŞİŞHANE

117

HALET EFENDİ TÜRBESİ

Tünel/ŞİŞHANE

118

ÜSKÜDAR MEVLEVİHANESİ TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

119

AHMEDÜ’L ENSARİ TÜRBESİ

AYVANSARAY

120

ŞEYH MUSTAFA DEVATİ TÜRBESİ

ÜSKÜDAR

Tablo 7 İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğüne Bağlı Bulunan Türbelerin Listesi
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Fotoğraf 77 Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

Fotoğraf 78 Haseki Hürrem Sultan Türbesi
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Fotoğraf 79 Aziz Mahmut Hüdai Türbesi

Fotoğraf 80 Yavuz Sultan Selim Türbesi
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3.7.13. Hamamlar
Türklerin hayatında hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve
kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. İnsanoğlunun yaşamsal ihtiyaçlarından biri olan
suyun sağlık maksadıyla kullanımı, hamam ve kaplıca gibi su mekânlarının inşasına yol açmıştır.
Bu yapı türlerinden biri olan hamamlar, özellikle insanların yıkanma ve temizlenme
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bunun yanı sıra, hamamlar her dönemde toplumların dini
inançları doğrultusunda mimari değişim göstermiş ve sosyal yaşantıların bir parçası olmuştur.
Hamam sözcüğünün kelime anlamı; “banyo, sıcak olmak ve sıcak yer” anlamına gelmektedir.
Anlam olarak, Türkçe, Arapça ve İbranice dillerinde benzerlik göstermektedir. Türk Hamamı
olgusuyla kültürel bir anlam da kazanmıştır. Kültürel ve geleneksel gerçeklere dayanarak
tanımlamak gerekirse; sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi “sağlık, sosyal ve kültürel
etkinliklerin yaşandığı merkezler” diyebiliriz. Sağlık maksatlı bir yaklaşımla tanımlayacak
olursak; “yıkanma, arınma ve şifa bulmaya mahsus yer “ olarak tanımlanabilir.
Sivil mimarimizin önemli ve üzerinde yeterince durulmamış müesseselerden biri de hamamdır.
Sanat ve mimarlık bakımından büyük bir önemi bulunan hamamlar, kültür tarihi açısından da
önem arz eder. Kubbe ve diğer bazı mimari özellikleri ile camiyi andırır.
Bu müesseselerin iç dizaynı ve mimari organları itibariyle, gayet sade olanları olduğu gibi, çok
muhteşem olanları da vardır. Günümüzde gerek Osmanlı öncesi ve gerek Osmanlı dönemi
Türkiye’sine bakıldığı zaman, pek çok hamam harabesi görülebilir. Kendilerinden önceki
Müslüman devletlerin geleneğini çok iyi değerlendiren Osmanlılar, idareyi ele alır almaz her
tarafta hayır tesisleri kurmaya başladılar. Özel bir mimari tarza sahip bulunan hamamlardaki
içyapının önemli kısımları genellikle câmegâh (soyunma yeri), soğukluk (kurulanma ve
peştamal değiştirme yeri) ve sıcaklık (yıkanma yeri) adı verilen bölümlerdir.
Hürrem Sultan Hamamı
İstanbul'da Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Camii arasında yer alan Türk hamamı; Kanuni
Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından, Mimar Sinan'a 16. yüzyılda (1556 – 1557)
Ayasofya'nın yanına, 532 yılında tamamen yıkılan tarihi Zeuksippos Banyoları'nın bulunduğu
yere inşa ettirilmiştir. Tarihi Yarımada'da, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nin tam
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ortasında yer alan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, hamam, restoran ve cafe bölümleri ile üç
dönümlük alana yayılmaktadır.

Fotoğraf 81 Hürrem Sultan Hamamı

Çinili Hamamı
Üsküdar'da yer alan Tarihi Çinili Hamamı, 1640 yılında Kösem Sultan tarafından yapılmıştır.
Kösem Sultan hamamın kadınlar bölümü bittiğinde ölmüş ve inşaatı kardeşi devam ettirmiş.
İnşaat sırasında Çinili Camii, kütüphane, karakol ve hamam olarak 4 eser bir arada yaptırılmış.

Fotoğraf 82 Çinili Hamamı
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Cağaloğlu Hamamı
Osmanlı mimarisi ile barok üslubun harmanlandığı, Sultanahmet'i Cağaloğlu'na bağlayan
Yerebatan Caddesi üzerinde yer almaktadır. New York Times'a göre ölmeden önce görülmesi
gereken mekanlar arasında yer alan Cağaloğlu Hamamı, 1741 yılında, dönemin padişahı
I.Mahmut’un Ayasofya Külliyesindeki kütüphanesine ve Aya Sofya Camii'ne gelir sağlamak için
yaptırılmıştır. 1768 yılında Sultan III. Mustafa tarafından şehrin artan su ve odun ihtiyacı
nedeniyle büyük hamam yapılmasının yasaklanmasından önce yapılan son büyük hamam
olması nedeniyle tarihte ve günümüzde büyük önem taşımaktadır. 300 yıldır bütün ihtişamı ile
ayakta duran Cağaloğlu Hamamı, günümüzde halen restorasyon yapılmadan, gelen
ziyaretçilerine sadece fiziksel değil, ruhsal bir tarihi deneyim de yaşatan en önemli
mekanlardan biridir.

Fotoğraf 83 Cağaloğlu Hamamı

Tarihi Galatasaray Hamamı
Galatasaray Hamamı’nın yapımı gizemli bir hikayeye dayanır. Sultan Beyazıt, o zamanlar şu
anki Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Hamamı’nın yer aldığı arsada gezinirken bir kulübe
gözüne çarpar. Bu kulübe zamanın sayılan zatlarından olan Gül Baba’ya aittir. Sultan Beyazıt
bu zat ile tanışıp ''Gül Baba bir dileğiniz var mıdır?'' diye buyurur ve Gül Baba da cevaben bu
arsaya yüzyıllara hükmedecek, içinde büyük bir mektep ve büyük kubbeli hamam bulunacak
bir külliye yapılmasını ister. Sultan Beyazıt bu dileği aynen kabul ederek 1481 yılında külliyeyi
inşa ettirir.
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Çemberlitaş Hamamı
Hamam, Sultan II. Selim’in eşi ve Sultan III. Murad’ın annesi Nûrbânû Sultan tarafından
Üsküdar’da Toptaşı’ndaki, Vâlide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için yaptırılmış ve
vakfedilmiştir. Hamam Tuhfet’ül-mi’mârin’e göre Mimar Sinan yapısıdır. Kitabesinden
anlaşıldığına göre hamamın yapılış tarihi 992/1584′tür. Mimar Sinan’ın ustalığının son
döneminde, sadelikten vazgeçmeden, fonksiyon zenginliği, zarafet ve dinginliği bu yapıda
buluşturmuştur. Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüzde halen yerli ve yabancı
araştırmacıların, üniversitelerin, fotoğrafçıların, film yapımcılarının, basın-yayın kuruluşlarının
ve öğrencilerin ilgi odağı halindedir.

Fotoğraf 84 Çemberlibaş Hamamı

3.7.14. Hanlar
Eskiden, yollar üzerinde ve küçük yerleşim yerlerinde yolcuların konaklaması için kullanılan
odaları, avluları, ambarları, ahırları bulunan taş ya da ahşap yapılara Han denir.
Hanlar; zemin katı kahve hane, üst katı da birkaç odadan ibaret bir otel niteliği taşırdı. Eskiden
Hayvanlar çok kalabalık olur ve ahırda yer olmazsa dışarıda yere çakılan kazıklara bağlanırdı.
Hayvanlara Hancının ot deposundan ot satın alınarak verilir, ayrıca içilen çay ve kalma masrafı
olarak da hancıya belli bir miktar para ödenirdi.
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Yaylada sürekli kalacak kişilerle birlikte hayvanların götürülmesine yardımcı olmak üzere birkaç
kişi de kafile ile birlikte bulunur. "Köçcü" denilen bu kişiler, sığırları yaylaya çıkardıktan sonra
orada birkaç gün kalıp tekrar geri dönerler. Hanlar yaylalara göçler sırasında önemli bir misyon
üstlenmekteydi. Yaylacılara yiyecek içecek, yatacak yerlerinden başka hayvanlara süs eşyaları
yaylacılara yöresel kıyafetler ve aletler ve eşyalarında temin edildiği vaz geçilmez konaklama
yerlerindendi. Ulaşım ve haberleşmenin de sağlandığı bir yerdir.
İstanbul İlindeki hanlar aşağıda belirtilmiştir:
Balkapanı Hanı
Yeni Cami’yle Küçükpazar arasındadır. İstanbul hanlarında görülen yapımı biçimi yanında,
Bizans yapı tekniği gösteren tek örnektir. Yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Mimari
üslubuyla 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Tek avlulu, iki katlı ticaret hanları planında,
özgünlüğünü koruyabilmiş bir yapıdır.
Burmalı Hanı
Eminönü, Rüstem Paşa Mahallesi’ndedir. Rüstem Paşa, 1556’da Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
Mahkeme yapısı olup, daha sonra han olarak kullanılmaya başlanmıştır. U biçimi planlı,
avluludur. Taş ve tuğla örgü düzeninde, revaklı iki katlı bir yapıdır.
Büyük Valide Hanı
Çakmakçılar Yokuşu’nda, Tarakçılar Sokağı karşısındadır. Yazıtsızdır, kaynaklarda 17. yüzyıl
yapısı olduğu, IV. Murat’ın annesi Kösem Sultan’ın yaptırdığı bilinmektedir. İki katlı, üç avlulu
planıyla han mimarisinin gelişimini belgeleyen önemli bir yapıdır. Önemli bir bölümü yıkık
haldedir.
Ali Paşa Hanı
Küçükpazar’dadır. Yazıtsızdır, mimarı bilinmemektedir. Kaynaklarda 18. yüzyılda Çorlulu Ali
Paşa’nın yaptırdığı bildirilmektedir.
Büyük Yeni Hanı
Çakmakçılar Yokuşu’nda, Çarkçılar ve Sandalyeciler arasında yer almaktadır. Kaynaklardan, III.
Mustafa döneminde 1764’te yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Dış yüzeyde ilk kat kesme taş, üst iki
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kat ise taş ve tuğla örgü düzenindedir. Uzun dikdörtgen planında, iki avlulu, üç katlı bir yapıdır.
Yalın, özgünlüğünü koruyabilmiş bir yapıdır.
Cebeci Hanı
Kapalı Çarşı’da yer almaktadır. Yazıtsızdır ve mimarı bilinmemektedir. Yapıda tuğla ve taş
işçiliğinin çok geliştiği görülmektedir. Özellikle revak kemerleri ve kubbelerdeki tuğla işçiliği
ilginçtir. Mimari özellikleriyle 18. yüzyıla tarihlendirilmiştir.
Çuhacı Hanı
Nurosmaniye Camii yakınındadır. Vakıf kayıtlarına göre, 18. yüzyılda Damat İbrahim Paşa
yaptırmıştır. Düzgün dikdörtgen planlı, bir avluludur. Taş ve tuğla işçiliğindeki üstünlük,
yüzlerdeki çıkma konsollar yapıya zengin bir görünüm kazandırmıştır. Özgün biçimini
koruyabilmiş yapılardandır.
Hasan Paşa Hanı
Beyazıt-Aksaray yolu üstündedir. Seyyid Hasan Paşa 1740’ta Mimar Mustafa Çelebi’ye
yaptırmıştır. İki katlı, tek avlulu yapı, kentteki az sayıda konuk hanlarından biridir. Kalıntılardan
giriş yanlarındaki Rokoko çeşme ve sütunların mermerden olduğu sanılmaktadır. Bu özelliğiyle
İstanbul’un öbür hanlarından ayrılmaktadır.
Kalcılar Hanı
Kapalı Çarşı bölgesindedir. Mimari üslubu ve tekniğiyle 18. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kentin
tek avlulu, iki katlı ticaret hanlarındandır, yalnızca bir bölümü üç katlıdır.

Küçük Yeni Hanı
Çakmakçılar’dadır. Yaptıranı ve mimarı bilinmemektedir. Tek avlulu, üç katlı hanlar
grubundandır. Katlarda, revakları taşıyıcı payelerin tuğladan yapılmış olması ilginçtir.
Saksı Hanı
Galata’dadır. Mimarisi ve yapım tekniğiyle İstanbul hanlarından ayrılmaktadır. Bir Ceneviz
yapısının ticaret hanına dönüştürüldüğü sanılmaktadır. Avlusuz, iki katlı bir yapıdır.
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Serpuş Hanı
Galata’daki avlusuz hanlardan biridir. Bir Bizans yapısının temelleri üstüne 18. yüzyılda
kurulduğu sanılmaktadır. Dış duvarlar taş ve tuğla örgü düzeni ve sivri kemerli pencereleriyle
dönemin Osmanlı Hanları görünümündedir.
Taşhan
Laleli’dedir. Sipahiler Hanı, Çukurçeşme Hanı, Katırcıoğlu Hanı adlarıyla da bilinmektedir.
Sipahilerin barındırılması için 1763’te III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır.
Yıldız Hanı
Mahmutpaşa Yokuşu’ndadır. 1817 tarihli yazıtından, kentin bu dönemde yapılmış az sayıdaki
yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Tek katlı, üç avlulu bir yapıdır. Duvarlar düzgün kesme
taş ve üç dizi tuğla düzenindedir. Düşey çıkmalarla yapının dış yüzlerinde devingenlik
sağlanmıştır.

Fotoğraf 85 Balkapanı Hanı

3.7.15. Şapeller
Hristiyanların tapınak veya kutsal alanlarına Şape denir. Bazen küçüktür ve büyük bir kuruma
bağlıdır (mesela: büyük bir kilise, kolej, hastane, saray, hapishane veya bir mezarlık).
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Şapel kavramı batı Hristiyanlığında bazı "özel" tapınaklar olarak adlandırılırken, Hristiyanlıkta
büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerlerde olup, özellikle kırsal
alanlarda ve küçük yerlerde veya yol kenarlarında dinsel ihtiyaçları karşılamak için
yapılmış dua etme ve mum yakma yerleridir, bir nevi Hristiyan mescidi, küçük klişelerdir diyede
tanımlayabiliriz.
Kariye Müzesi
Kariye, eski Yunanca kent dışı (kırsal alan) anlamındaki Khora sözcüğünün Türkçeleşmesidir.
V.yüzyılda yapılan şehir surlarından önce sur dışında bir şapelin varlığı bilinmekte olup bu
şapelin yerine ilk Khora Kilisesi, Justinianus tarafından (527-565)yeniden yaptırılmıştır.
Komnenoslar döneminde Blakhernai Sarayının yakınında olduğu için kilise önemli dini
merasimlerde saray şapeli olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf 86 Kariye Müzesi- Eyüp

Fethiye Müzesi (Pammakaristos Manastırı)
İstanbul`un Fatih-Çarşamba semtindedir. Bizans Döneminde yaptırılan Pammakaristos
manastır kilisesidir. Latin istilasının son bulmasıyla XIII. yüzyılda bir mezar şapeli eklenmiştir.
Fetihten sonra, Hıristiyanların elinde kalıp kadın manastırı olarak kullanılmış, 1455 yılında
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patrikhane buraya taşınmış ve 1586 yılına kadar patrikhane olarak kalmıştır. Bu kiliseyi III.
Murat (1574-1595) camiye dönüştürmüş ve Fethiye adı verilmiştir. Kuzey kilise halen cami
olarak kullanılmaktadır, ek kilise ise duvarları XIV. yüzyılın güzel mozaikleri ile süslü olup 19381940 yıllarında onarıldıktan sonra müze olarak Ayasofya Müzesi`ne bağlı bir birim haline
getirilmiştir.

Fotoğraf 87 Fethiye Müzesi- Fatih

3.7.16. Şehitlikler
Alaiye Şehitliği
Balkan Savaşları’nın yoğun olarak yaşandığı 17/18 Kasım 1912 gecesi bugünkü Şehitler Tepe
bölgesinde konuşlu Alaiye Taburu Bulgar birlikleri tarafından ani bir baskınla 7 subay 657 erbaş
ve eriyle şehit edilmiştir. Şehitlik anıtı, topluca bölgeye defnedilen şehitlerimiz adına 1959’da
yapılmıştır. Şehitlikte 664 şehitin olduğu bilinmektedir.
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Fotoğraf 88 Alaiye Şehitliği- Çatalca

Çifte Nöbetçiler Şehitliği
Hadımköy, Karaali Köyündeki Çifte Nöbetçiler Şehitliği, Balkan Harbi’ndeki Çatalca
Muharebeleri’nde şehit düşenlerin anısına yapılmıştır. 1996 yılında yapılan şehitlikte 2 şehit
bulunmaktadır.
Edirnekapı Şehitliği
İstanbul’un fethi sırasında şehit olan askerlerimizin topluca gömüldüğü alan olan Edirnekapı
Şehitliği, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki her savaştan şehitlerimizin
defnedildiği İstanbul’un en eski şehitliğidir. 1453 yılında yapılan şehitlik, 1926 yılında
Şehitlikleri İmar Cemiyeti tarafından onarımı daha sonraki yıllarda, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı
olarak bakım ve yenilenmesi yapılmıştır. 225 dönüm olup Sakızağacı ve asıl şehitlik olan
Edirnekapı olarak iki kısma ayrılır. Kimlik bilgileri bilinen şehit sayısı 4000, bilinmeyen şehit
sayısı ise13.000’den fazladır.
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Fotoğraf 66 Edirnekapı Şehitliği

Gazilertepe Şehitliği
Balkan Savaşları’nda bölgede şehit düşenlerin anısına Çatalca Gazilertepe, Yassıören’de yapım
yılının belli olmadığı Gazilertepe Şehitliği yaptırılmıştır. Şehitlikte 7 şehit bulunmaktadır.
Hadımköy Şehitliği
22 Kasım 1912 yılında Karadeniz’de bulunan Hamidiye Kruvazörü Bulgar torpidoları ile yara
almıştır. Bu çatışmada 8 şehit verilmiş olup, o şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan şehitliktir.
Kulaksız Mezarlığı’nın içinde etrafı çevrili olan Hamidiye Şehitliği 1991 yılında yenilenmiştir.
Şehitlikte bulunanlar; Ordu’lu Ömer, Fehmi, Tevfik, Rize’li Recep, Vakkfıkebir’li Bekir, Erdek’li
Hasan ile Antalya’lı Ali’nin kabirleri bulunmaktadır. 2016 yılı 20 Temmuz tarihinde şehitlik Türk
Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından yenilenmiştir.
Küçükyalı Şehitliği
İstanbul Maltepe ,General Kenan Evren Kışlası içerisinde bulunan şehitlikte 649 lahit
bulunmaktadır. Şehitlik, 1999 yılında yapılmıştır.
Sakızağacı Hava Şehitliği
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Sakızağacı Şehitliği, İstanbul ili Eyüp ilçesinin Defterdar Mahallesindedir. Balkan Savaşı ile I.
Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Savaşlarında yaralanarak tedavi olmak için İstanbul
hastahanelerine getirilen ve burada şehitlik mertebesine erişen müslüman askerlerin
çoğunlukta bulunduğu bir mezarlıklardan birincisi Edirnekapı, ikincisi Sakızağacı Şehitliğidir.
Cumhuriyet dönemi şehitleri çoktur. Mehmet Akif, Cengiz Topel, Peyami Safa burada yatan
590 değerden sadece üçüdür.
Karacaahmet Sultan Şehitliği
Karacaahmet Sultan Şehitliği Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. Burada yer alan Şehitlik
Camii olarak da bilinen şehitlikte mezarlardan günümüze pek eser kalmamıştır. Çanakkale
Savaşı’nda yaralanarak İstanbul’a getirilen askerlerimizden vefat edenlerin defnedildikleri
şehitliktir. Yapım tarihe ve şehit sayısı bilinmemekte olup iki mezar taşı bulunmaktadır.
Deniz Hastanesi Şehitliği
1968 yılında Beyoğlu, Sütlüce’de yapılan Deniz Hastanesi Şehitliği’nde 8 şehit barındırır. Deniz
Kuvvetleri’nde görevliyken yaralanarak getirildikleri hastanede şehit olanlar için yaptırılmıştır.
Hürriyet-i Ebediye Şehitliği
Abide-i Hürriyet diğer adıyla Hürriyet-i Ebediye Abidesi, 31 Mart Vakasında ölenlerin anısına
İstanbul’un Şişli ilçesinde Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde dikilmiş olan anıt. Türkiye’de yapılmış
ilk ulusal özgürlük anıttır.
Tayyare Şehitleri Abidesi
Balkan Savaşları’nda şehit olanlar için Yeniköy(İstinye)’de bir anıt yaptırılmıştır. Balkan Savaşı
Şehitlerinin bir kısmının mezarları da burada bulunmaktadır. 1914’de yapıldığı bilinen
şehitlikte ki şehit sayısı bilinmemektedir.
Yeniköy Şehitliği
Balkan Savaşları’nda şehit olanlar için Yeniköy(İstinye)’de bir anıt yaptırılmıştır. Balkan Savaşı
Şehitlerinin bir kısmının mezarları da burada bulunmaktadır. 1914’de yapıldığı bilinen
şehitlikte ki şehit sayısı bilinmemektedir.
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3.8. İSTANBUL İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
3.8.1. İlin Coğrafi Konumu

Yüz Ölçümü

5.461 km²

Nüfusu (2015 sayım
sonucu)

15,03
milyon

Yıllık Ortalama Yağış

747 mm

Ortalama Sıcaklık

14.1 °C

İlçe Sayısı

39

Şekil 3 İstanbul İlinin Coğrafi Konumu

İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli
Yarımadası'ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul
Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ'a bağlı Saray, batıda Tekirdağ'a bağlı
Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Tekirdağ, güneybatıda Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi,
kuzeydoğuda Kocaeli'ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli'ne bağlı Körfez, güneydoğuda
Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçeleri ile komşudur. İstanbul'u oluşturan yarımadalardan Çatalca
Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarındadır.
Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet
ve Boğaziçi Köprüleri kentin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i
çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
3.8.2. İlin Jeomorfolojik ve Jeolojik Özellikleri
İstanbul İli genelinin jeolojisi, Paleozoyik, Mesozoyik, Senozoyik, Kuvatenıer ve güncel tortul
kaya ve zemin birimlerden oluşmuştur. Bu kaya birimlerinin sınır ilişkileri jeolojik zaman
bazında, uyumsuz çoğunlukla tektoniktir. İstanbul'un Çatalca yarımadasında Boğaz kıyılarında
ve Anadolu yakasında Paleozoyik, batı bölgelerde ise Senozoyik, Kuvatenıer yaşlı çökeller, kıyı
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kesimlerde ve vadi tabanlarında alüvyonlar, özellikle Marmara Denizi kıyılarında ise güncel ve
antik dolgular bulunmaktadır.
Çatalca Yarımadası'nın kuzey kesiminde özellikle Tekirdağ-Edirne arasında geniş alanlar
kaplayan şist, kuvarsit ve mağmatitleri içeren Istranca Birliği olarak anılan metamorfitlerin
küçük bir bölümü, Çatalca İlçesi'nin batı ve kuzey kesimlerinde İstanbul İl sınırları içine girer.
Çatalca yöresinde, söz konusu metamorfik istifin 'Kızılağaç Metagraniti', " Şennat Kuvarsiti" ve
'Malıya Şisti" adlarıyla bilinen birimleri yüzeylenir. İstanbul Boğa/f ııııı her iki yakasında ve
Kocaeli yarım adasında geniş alanlar kaplayan Paleozoyik ve Mezozoyik yaşlı metamorfizma
göstermeyen kaya birimleri İstanbul Birliği adı ile anılmaktadır. Metropolitan alanı ve yakın
dolayında yüzeye çıkan Alt Ordovisiyen yaşta karasal çökeller, İstanbul Birliği'nin en yaşlı kaya
birimini oluşturmaktadır. "Kocatöngel Formasyonu" ve "Kurtköy Formasyonu" adlarıyla bilinen
Alt Ordovisiyen yaşlı istifin tabanı İstanbul ve çevresinde görülmez. Bu birimler, Armutlu
Yarımadası ve Bolu yöresinde şist, gnays ve meta-mağmatitleri kapsayan İnfrakambriyen yaşta
metamorfik bir temeli açısal uyumsuzlukla üstler. Erken-Orta Ordovisiyen ile birlikte bölge, plaj
ortam şartlarında çökelmiş Aydos Formasyonu'nun kuvarsitleriyle temsil edilen genel bir
transgresyona (deniz ilerlemesi) uğramıştır. Bölge, Silüriyen ve Dcvoniycn'dc giderek
derinleşen, tektonik bakımdan duraylı bir denizle kaplanır. Bu süreçte bölgede yaşlıdan gence
doğru miltaşı-kumtaşı ile temsil edilen 'Yayalar Formasyonu" (Alt Ordovisiyen), şelf tipi resifal
ve sığ deniz karbonat çökelimini yansıtan 'Pelitli Formasyonu" (Alt Ordovisiyen-Silürüyen),
düşük enerjili açık şelf ortamını temsil eden, bol makrofosilli, seyrek kireçtaşı arakatkılı mikalı
şeyilleri kapsayan 'Kartal Formasyonu" (Alt- Orta Devoniyen) ve açık şelf-yamaç ortamını
temsil eden yumrulu kireçtaşlarının yoğun olduğu 'Denizli Köyü Formasyonu" (Üst
Devoniyen+Alt Karbonifer) çökelmiştir. Denizli Köyü Formasyonu içersinde ara düzeyler
halinde yer alan ve en üst kesiminde; 'Baltalimanı Üyesi" adı altında incelenmiş olan, Alt
Karbonifer yaşlı silisli (lidit) çökeller, söz konusu denizel havzanın yakınlarında, yoğun silis
getirimine sebep olan bir volkanik tesirliğin bulunduğunu düşündürmektedir. Ordovisiyen
"den Karbonifer başlangıcına değin tektonik duraylık gösteren havza, Erken Karbonifer'le
birlikte, türbiditik yoğunluk akıntılarının tesirli olduğu duraysız ortam karakterine
bürünmektedir ve buna bağlı olarak 1000 metreyi aşan kalınlıkta 'Trakya Formasyonu'nun filiş
türü türbiditik kumtaşı- şeyil ardışık istifi çökelmektedir.
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Karbonifer-Penniyen aralığında tesirli olan tektonik hareketlere bağlı olarak, bölgede
günümüzdeki yönlere göre kabaca K-G eksen gidişli kıvrım ve D-B yönlü düşük açılı ters ayrılımlı
faylar gelişmiştir. Örneğin; Çamlıca tepelerini oluşturan Aydos Kuvarsiti'nin daha genç yaştaki
birimler üzerinde ilerlemesine sebep olan Çamlıca Siirüklcnimi'nin bu süreçte geliştiği
düşünülmektedir. Gebze'nin batısında yüzeylenen 'Sancaktepe Graniti" (Penniyen) ile temsil
edilen mağmatik sokulumların da bu dönemde geliştiği ve bölgenin su dışına çıkarak yeniden
kara halini aldığı anlaşılmaktadır. Penniyen- Erken Triyas aralığına karşılık gelen bu karalaşma
sürecinde bölge, 'Kapaklı Formasyonu' olarak isimlendirilen kızıl renkli kumtaşı ve
çakıltaşından oluşan akarsu birikintileriyle kaplanmıştır. Kapaklı Formasyonu içinde arakatkılar
halinde yer alan bazalt bileşimli splitik volkanitler bölgede bir riftleşme sürecinin başlangıcı
olarak yorumlanabilir. Orta-Geç Triyas aralığında bölge, sırasıyla gel-git arası çökelleri
(Demirciler Formasyonu), şelf karbonatları (Ballıkaya Formasyonu) ve yamaç çökelleri
(Tepeköy Formasyonu ve Bakırlıkıran Formasyonu) ile temsil edilen ve giderek derinleşen
transgresif bir denizle ikinci kez kaplanmıştır.
Jurasik-Erken Kretase aralığını temsil eden kaya istiflerinin İstanbul İl sınırları içinde
saptanamamış olması, bu dönemde bölgenin bir aşınma sürecine girdiğine işaret etmektedir.
Geç Kretase'de bölgenin tümünde tesirli olan yeni bir transgresyon başlamış ve Üst Kretase
yaşlı Sarıyer Fonnasyonu'nun volkano-tortullarının ve Üst Kretase-Paleosen yaşlı Akveren
Formasyonu'nun kırıntılı ve sığ fasiyesli karbonat istifilerinin çökeldiği bir denizle kaplanmıştır.
Bu süreçte, Tetis Okyanusu'nun kapanma sürecinde gelişmiş adayayı volkanizmasını temsil
ettiği düşünülen Sarıyer Fonnasyonu'nun andezitik volkanitleri bölgenin kuzey kesimini
kaplamıştır. Üst Kretase yaşlı 'Çavuşbaşı Granodiyoriti' ile Paleozoyik istifi içinde yoğun olarak
görülen andezitik volkanik dayklar bu dönemde gelişmiştir.
Eosen'de Anadolu'nun büyük bölümünü tesiri altına alan kompresif hareketler, Lütesiyen
öncesinde İstanbul yöresini de kapsayan Mannara Havzası'nda yoğun kıvrımlanma ve
faylanmalara sebep olmuştur. Paleozoyik ve Mezozoyik yaşlı kaya birimlerinin Erken Eosen
çökelimi sırasında, Üst Kretase-Erken Eosen yaşlı istifler üzerine bindinniş, kuzeyde KKB- GGD
doğrultulu Sanyer-Şile Fayı'nın bu hareketler sonucu geliştiği anlaşılmaktadır.
Orta Eosen (Lütesiyen)'de bölge yeni bir transgresyona uğramış ve Orta Eosen-Erken Oligosen
aralığında Çatalca ve Şile bölgeleri, kıyılannda kumsal ve resiflerin (Koyunbaba Fonnasyonu,
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Yunuslubayır Fonnasyonu, Soğucak Kireçtaşı), iç kısımlarına killi çamurların (Ceylan
Fonnasyonu) çökeldiği bir denizle kaplanmıştır.
Orta-Geç Oligosen'de bütün Trakya Havzası'nı tesirleyen tektonik hareketler sonucu, bölge
yeniden yükselerek, günümüzde de devam eden bir karalaşma sürecine ginniştir. Geç
Oligosen- Geç Miyosen aralığını temsil eden akarsu birikintileri (Kıraç Fonnasyonu) ile lagün ve
göl çökelleri (Danişmen Fonnasyonu ve Çekmece Fonnasyonu) gelişmiştir. Kabaca K-G
doğrultulu sıkışmaya sebep olan bu hareketlere bağlı olarak gelişen, özellikle KB-GD ve KD-GB
doğrultulu makaslama fay ve eklem sistemleri yoğun olarak gelişmiştir. Bu makaslama kınklan
boyunca gelişen zayıflık zonlan, İstanbul ve Çanakkale boğazlan ile bölgenin büyük akarsu
vadilerinin ve Haliç'in gidişlerini denetlemiş ve çok belirgin olan zikzaklı geometri
kazanmalarına sebep olmuştur.
3.8.3. İklim Özellikleri
İstanbul ilinin iklimi Akdeniz Bölgesi iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi arasında bir geçiş
oluşturur. İlin kuzey kesimleri Karadeniz, güney kesimleri Akdeniz ikliminin tesiri altındadır.
Orman alanları için meteoroloji verilerine bakıldığında;
Belgrad Ormanında yıllık ortalama sıcaklık 12,80 C°’dir. Bu değer, Ocak ayında 18,5°C ile Ocak
ayında en düşük değerini görür. Yağış açısından bakıldığında Belgrad Ormanı 30 yıllık yağış
ortalaması verilerine göre 1093,4 mm yıllık yağış almaktadır. Yine Belgrad Ormanı’nda hâkim
rüzgâr yönü kuzey doğudur. Bölgenin coğrafi konumu ve dolayısıyla hâkim olan makro iklim
özellikleri, tabii bitki örtüsünün oluşumunda ve çevreyle alakalı yapının şekillenmesinde büyük
önem taşır. Hâkim olan iklim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda İstanbul ve yakın
çevresinin tabii vejetasyonu yazın yeşil, kışın yaprağını döken ağaç ve çalıların hâkim olduğu
bir vejetasyon tipidir. İstanbul gözlem ve meteoroloji istasyonu verileri doğrultusunda ilin hava
özellikleri izah edilmiştir.
Rüzgâr
İlimizde hâkim rüzgar yönü kuzey olmakla birlikte bu vaziyet yıl içinde hava ve mevsimlere göre
değişiklik göstermektedir. Genel olarak, İstanbul için hâkim rüzgar Kuzeydoğudan esen rüzgar
Poyraz rüzgarıdır. Şile, Kumköy, Kireçbumu, Göztepe ve Florya istasyonlarında rüzgar en fazla
Kuzey-Kuzeydoğudan (NNE), Balıçcıköy'de Kuzeydoğumdan (NE), Kartal, Ömerli ve Tckc'de
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Batıdan (W), Karacaköy'de Kuzeybatımdan (NW) ve Çatalca'da Ku/cy'den (N) esmektedir. Yıllık
ortalama rüzgar hızında en yüksek değerler (>5m/sn) Kum köy'de Kuzey- Kuzeybatı ve GüneyGüneybatı yönlerinden kaydedilmiştir. Rüzgâr yönleri, esme hızı ve sayılarını gösterir tablolar,
aşağıda yer almaktadır. Rüzgâr yatay hava hareketi olup, kirleticilerin taşınması, dağılımı ve
seyrelmesinde önemli rol oynar. Rüzgâr hızı arttıkça kirlilik konsantrasyonu azalır. Kirleticiler
rüzgârın estiği yönde hareket edip yayıldığı için rüzgâr yönü de önemlidir.
Nem
İstanbul içinde bulunduğu coğrafi konum sebebiyle gerek sıcak ve gerekse soğuk dönemde
Türkiye'yi tesirleyen hava kütlelerinin tamamının tesiri altındadır. İstanbul'da yıllık ortalama
nem oranı %68'dir. Bu oran yaz aylarında düşme göstermektedir.
Sıcaklık
Kireçbunıu İstasyonundan alman verilere göre ilimizde en yüksek sıcaklık 16 Ağustos'ta 28,4
°C, en düşük sıcaklık 23 Ocak'ta -0,8 °C"dir. İlimizin genelinde en sıcak aylar Haziran, Temmuz
ve Ağustos, en soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.
Buharlaşma
İstanbul ili Marmara Denizi, Boğazlar, Ege ve Karadeniz arasında geçit teşkil eden coğrafi
konumda olmasından ayrıca sınırlar içindeki göller ve su kanallarından dolayı buharlaşmaya
maruz kalmaktadır. Buharlaşmaya sebep olan, sıcaklık ve güneşlenme değerleridir.
Yağmur
İstanbul'da 2008 yılında en fazla yağış Ekim ayında görülmüştür. Cevizli-Kartal'da ölçülmüş
ortalama yıllık yağış miktarı 521,28 kg/ırr "dir. (mm=kg/m2).
Kar Dolu, Sis ve Kırağı
İstanbul'da genellikle, Ocak ve Şubat aylarında kar yağışı ve kar kalınlığı yoğunluk
kazanmaktadır. Ortalama kar yağışlı günlerin sayısı 2010 yılı itibariyle 5 gündür. En yüksek kar
örtüsü kalınlığı Kireçburnun’da 20 cm olarak ölçülmüştür. İstanbul'da sisli günler yaz aylarında
az olmakla birlikte özellikle tropikal hava kütlesinin görüldüğü dönemlerde ısı terlemesi sonucu
artmaktadır. Ortalama sisli günler sayısı 3,4'dür. Ortalama kırağılı gün sayısı l'dir. Toplam dolu
gün sayısı 3 olmuştur.
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Mikroklima
İstanbul İl sınırları içinde boğazın ayrıldığı Anadolu ve Trakya topraklarında kalan ilçelerde
denize yakınlık ve yükseklik sebebiyle sıcaklık ve nem farkı hissedilmektedir.
3.8.4. Hidrografya
Akarsular
İstanbul İl sınırları dahilinde büyük kapasiteli akarsular bulunmamakla birlikte içme ve
kullanma suyu temin edilen göl ve göletleri besleyen dereler mevcuttur. Çatalca Platosunda
başlıca akarsular; Istranca, Karasu, Çakıl, Sazlıdere, Nazlıdere, Nakkaş, Alibey, Kağıthane
dereleri ve kollarıdır. Kocaeli Yarımadası’nda ise Riva, Türknil, Kabakoz, Göksu ve Yeşilçay
(Ağva Deresi) önemli akarsulardır.
İstanbul Boğazı gibi meydana gelmiş olan bu akarsu vadileri genelde V şekilli, genç çentik
vadilerdir. Bu genç vadilerin bir kısmının önü setlenerek baraj göllerine ve göletlere
dönüştürülmüştür. İstanbul İl sınırları içinde bulunan çok sayıdaki akarsu ve dere, içme suyu
maksatlı olarak yararlanılan belli başlı 7 adet su toplama havzasını beslemektedir. Bu havzalar
Anadolu Yakası’nda Ömerli, Elmalı ve Darlık Barajları; Avrupa Yakası’nda ise Alibey, Terkos,
Sazlıdere ve Büyükçekmece Barajları’dır.
İstanbul’da göl, gölet ve barajları besleyen derelerin debilerinin düşük ve düzensiz olması
ulaşım, taşımacılık, su sporları gibi faaliyetleri engellemektedir. Derelerin bir kısmı yaz
aylarında bütünü ile kurumakta, bir kısmı ise baharda şiddetli yağışlardan sonra taşkınlara yol
açmaktadır.
Göller
Terkos Gölü (41.7 km2), Küçükçekmece Gölü (16,6 km2) ve Büyükçekmece Gölü (27.5 km2)
Çatalca Yarımadası üzerinde yer alan tabii göllerdir. Eski birer koya karşılık gelen bu göller,
rüzgar ve dalga-akıntı işlemesi neticesinde oluşmuş kıyı kordonları ile denizle ilişkileri kesilerek
birer kıyı setti gölüne dönüşmüştür. Terkos gölü İstanbul’un yaklaşık 40 km kuzeybatısında en
derin noktası -5.00 m olan bir göldür. 1883 yılında Istranca Deresinin Terkos Gölü kenarından
Karadenize açılan ağzı bir regülatörle kapatılarak göl kotu +3,25 m.ye yükseltilerek İstanbul’un
içme ve kullanma suyu için bir kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1972 yılında kapaklı
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bir regülatör yapılarak en yüksek kotu +4.50 m.ye çıkarılmıştır. Aynı zamanda Terkos barajı
Istranca derelerinden gelen sular için depo vazifesi görmektedir.
Büyükçekmece Gölü, 1987’den itibaren settin yükseltilmesi ile bir baraj gölüne
dönüştürülmüştür. Küçükçekmece Gölü’nün Sazlıdere Baraj kretine kadar olan bölümü sulak
ve bataklık alanları oluşturmaktadır. Gölün gelgitleri ile oluşan bataklık alan kuşların göç yolu
üzerinde dinlenme ve üreme bölgesi vaziyetindedir.
Çatalca’nın Danamandıra Köyü’nün Silivri-Karacaköy yolu üzerindeki bataklık alanlar içinde
bulundurduğu 50 ha ’lık Büyükkokmuşgöl ve Küçükkokmuşgöl nadir bitki türleriyle önemlidir.
Geniş ve sığ olan göller, asidik olma özelliğiyle fundalık ve baltalık orman içinde yer almaktadır.
Bu göller ve çevresi, kışın konaklayan turna, ördek, kuğu, kaz gibi kuşlar için önemli bir yaşam
alanıdır.
Terkos Gölü ’nü besleyen Ormanlı, Sivas ve Çiftlik derelerinde göl su seviyesinin yükselmesi ve
çekilmesi sonucu oluşan bataklık alanlar daimi sulak alanlardır. Oluşturduğu ekolojik ortam,
muhtelif bitkiler için özel yaşam alanı niteliğindedir.
Aynı zamanda çeşitli dere balıklarının yaşadığı ve göçmen kuşların konakladığı tabii ortamdır.
Tuzla ilçesinde bulunan Tuzla Balık Gölü, diğer bir ismiyle Kamil Abduş Gölü, Tuzla
yarımadasının kuzey kesiminde eski Aydınlar Limanının iç kesiminde tabii ve kısmen yapay kıyı
kordonları ile denizden ayrılarak oluşmuş, önceki yıllarda, derinliği ortalama 40-50 cm olan ve
yıllar itibariyle suyu seviyesinin düşmesi ve çeşitli eko-biyolojik etkenler sonucu suyunu
kaybetmiş bir lagün gölüdür. İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu
Kararı 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı, Terkos,
Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerini geniş sulak alanlar olarak tanımlamaktadır.
Çatalca Yarımadası üzerinde Sazlıdere, Alibey Barajları ve Belgrad Ormanı’ndaki bentler yer
alırken; doğudaki Kocaeli Yarımadası üzerinde Elmalı, Ömerli ve Darlık Barajları bulunur.
İstanbul’un su ihtiyacının hemen hemen tamamına yakını yüzeysel su kaynaklarından, az bir
kısmı ise yeraltı kuyuları ve tarihi bendlerden karşılanmaktadır.
İstanbul il sınırları içerisinde bulunan Büyükçekmece, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Elmalı,
Ömerli ve Darlık su toplama havzalarının içerisinde yer alan dereler aşağıda verilmiştir.
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Sazlıdere Havzası:
Kanlıgöl Deresi, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban
Deresi, Boyalık Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi, Büyükçekmece Havzası: Beylikçayı
Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi
ve Akalan Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları,
Tahtaköprü Deresi, Koy Deresi, Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,
Alibey Havzası:
Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi,
Ayvalık Deresi, Sidan Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere
Kolları,
Terkos Havzası:
Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi,
Sinanköprü Taşlıbayır Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere,
Fitirgan Dere, Koca Dere, Sivas Köy Deresi, Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu,
Kurt Deresi, Ayazma Dere, Karaca Köy Deresi, Istranca Deresi, Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz
Dere, Sinir Dere, Karasu Deresi (ve 3 kolu), Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan Dere, Kaci
Dere, Binkılıç Dere, Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi, Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere,
Mekan Dere, Kısa Dere, Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere, Karamandıra Dere, Sukarışığı
Dere, Mandıra Dere, Şeytan Dere, Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil Dere, Kürek Dere,
Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi, Kuru Dere, Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere, Şişkafa
Dere Kolları.
Ömerli Havzası:
Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere,
Sögütgeçidi Dere ve Kara Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu,
Göçbeyli Dere, Kadıçayır Dere, Eski Değirmen Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere,
Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere, Yayla Dere, Cankoca Dere, Canbazalacağı Dere, Horoz Dere,
Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy Dere, Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere, Topçayırlar
Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy Deresi, Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen
Dere ve Bakkalköy Deresi, Palamut Dere.
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Fotoğraf 89 Ömerli Havzası

Elmalı Havzası:
Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen
Dere, Karaağaç Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)
Darlık Havzası:
Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak
Dere, Mısırlı Dere, Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere,
Kocataş Dere, Karaçayır Dere, Çakıltarla Dere, Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen
Dere, Soğuksu Dere, Yumurcak Dere, Maden Dere, Musaköy Dere, Dikili Dere, Yusuf Dere,
Eroğlu Dere, Cevahir Dere, Darlık Deresi Kolları, Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere,
Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık Dere, Kaynarca Dere, Meşeli Dere (Büyük Dere),
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Büyükçekmece Gölü
Büyükçekmece Gölü, İstanbul’un batısında, kuzey ve batı kesimleri sazlık olan ve Marmara
Denizi’ne bağlanan hafi tuzlu bir lagündür. 1989 yılında inşa edilen barajla birlikte bir içme
suyu rezervuarı haline dönüştürülen ve su seviyesi yapay olarak yüksek tutulan, dolayısıyla
alanı da genişletilen bu tatlı su gölü, önemli bir kuş alanıdır. Büyükçekmece Gölü 631,6 km2’lik
su toplama havzasıyla ve yaklaşık 27,5 km2’lik göl alanıyla İstanbul’a su sağlarken aynı
zamanda yerel ve göçmen kuşlara yaşam ortamı sunmaktadır.
Büyükçekmece Gölü, içme ve kullanma suyu koruma sahası statüsünde olup, havzanın tümü
kirliliğe karşı koruma altına alınmıştır. Ancak göl ekolojisini olumsuz yönde tesir edebilecek
demografik ve ekonomik faaliyetler kapsamında çeşitli tehlikeli gelişmelerin önüne
geçilememiştir.
Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre kuş türleri bakımından Büyükçekmece Gölü ve çevresi
uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tespit edilmiştir. Kışı bu gölde geçiren çok sayıda
kuş bulunmaktadır. Elmabaş patka su kuşu sözü edilen kuşlardan biridir. Ayrıca bu alanda
özellikle kışın önemli sayılarda gümüşi martı, baharda ise küçük martı ve Akdeniz martısı
görülür. Nesli tüm dünyada tehlike altında olan Sibirya kazı da burada kışı geçiren kuş
türlerinden biridir.
Bitki ve Hayvan Varlığı Flora: Farklı tür gruplarını bir arada barındıran bir sulak alandır. Nesli
küresel ölçekte tehlike altında çokbaşlı köygöçüren ( Cirsium polycephalum) adlı bitki türü ÖDA
kriterlerini sağlamaktadır. Ayrıca sulak çayırlar, sazlıklar, çamur düzlükleri ve güneyde üzerinde
adacıklar bulunan hafif tuzlu bir göl, tarım alanları ile küçük meşe ve maki topluluklarından
oluşur.
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Fotoğraf 90 Büyükçekmece Gölü

Fauna: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altında olan adi tosbağa (Tesludo graeca) için
önemlidir. Ayrıca bölgesel ölçekte önem taşıyan Rhodeus sericeus amarus adlı iç su balığı
yaşamaktadır. Gölde var olduğu bilinen 30 balık türünden, günümüzde 4’ü yabancı olmak
üzere sadece 15 balık türü kalmıştır.
Alanda Bulunan Önemli Kuş Türleri: Büyükçekmece Gölü İstanbul’a su sağlarken, aynı zamanda
yerel ve göçmen kuşlara yaşam ortamı sunmaktadır. Su kuşları için önemli üreme, göç ve
kışlama alanıdır. Kışı bu gölde geçiren çok sayıda kuş bulunmaktadır. Elmabaş patka (Aythya
ferina), Sakarca kazı (Anser albifrons) ve nesli tüm dünyada tehlike altında olan Sibirya kazı
(Branta ruficollis) da burada kışı geçiren kuş türlerinden biridir. Ayrıca bu alanda, özellikle kışın
önemli sayılarda gümüşi martı, baharda ise küçük martı ve Akdeniz martısı görülür. Alanda
kuluçkaya yatan önemli türler arasında Pasbaş patka (Aythya nyroca), Uzunbacak (Himantopus
himantopus), Küçük balaban (Lxobrychus minutus) ve Sumru (Sterne hirundo) yer alır.Göç
döneminde binlerce Leylek (Ciconia ciconia), Akdeniz martısı (Larus melanocephalus) ve Küçük
martı (Larus minutus) konaklar.
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Küçükçekmece Gölü
Su toplama alanı 179 km2 olan Küçükçekmece Gölü, kuzey ucunu sazlıkların kapladığı 20 metre
derinliğinde hafif tuzlu bir lagündür. Gölün gelgitleri ile oluşan bataklık alan kuşların göç yolu
üzerinde çok önemli bir dinlenme ve üreme bölgesi vaziyetindedir. Toplam alanı 15 km2 olup,
koruma statüsüne sahip değildir. DSİ’den elde edilen verilere göre Küçükçekmece Gölü’nün
Sazlıdere Baraj kretine kadar olan bölümü sulak ve bataklık alanları oluşturmaktadır.
Küçükçekmece Gölü Ramsar Sözleşmesi kriterlerine uygun uluslararası öneme sahip bir sulak
alandır. Alan, kışın bahri, karabatak ve gümüşi martı dâhil olmak üzere, önemli sayıda (en
yüksek 21,273) su kuşu barındırır. Göl aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Birdlife
International tarafından Türkiye’de tespit edilmiş 97 Önemli Kuş Alanı’ndan birisidir.
Bitki ve Hayvan Varlığı Flora: Göl ekosistemi tarım alanları, sazlık alanlar, maki toplulukları,
kuru fundalıklar, meşe ormanları ve küçük yerleşim birimlerinden oluşur. Alanda, dünyada dar
bir dağılıma sahip olan Veronica turrilliana adlı bitki türü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Büyük
tehlike altında olan doğu razyasının (Amsonia orientalis) yeryüzünde yetiştiği bilinen 6 alandan
biridir. Bölgenin kıyı vejetasyonunun çoğunluğunu halofit (tuzcul) bitkiler oluşturmaktadır.
Halofitlerin en önemlilerinden olan Cakile maritima, Polygonum maritimum, Sagina maritima,
ve bazı Juncus türleri, Limonium türleri ve Halimione türleri bölgede bulunmaktadır. Bataklık
ve sazlık vejetasyonu gölün kuzey kıyılarında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dere kenarlarında
Tyhpa latifola ve Phragmites australis türlerinin oluşturduğu boylu sazlıklar vardır. Alanda maki
topluluklarını oluşturan türler Ouercus coccifera, Spartium junceum, Phillyrea latifolia,
Juniperus oxycedrus Cistus salviifolius ve Erica manipuliflora ‘dır.
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Fotoğraf 91 Küçükçekmece Gölü

Fauna: Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan beyazkesicidişli körfare (Nannospalex
leucodon) memeli türünü barındırır. Nakkaşdere üzerinde nadir bir tür olan benekli
kaplumbağa (Emys orbicularis) yaşamaktadır. Bavius (Pseudophiloles bavius) ve yabancı apollo
(Archon apollinus nikodemusi) adlı kelebek türleri için önemli bir yayılış alanıdır. Adi Tosbağa
(Testuda graeca), Trakya Tosbağası (Testuda hermanii), Trakya kertenkelesi (Lacerta taurica),
İnce Kertenkele (Ablepharus kitaibelli), Yılan Kertenkele (Anguis fragilis), Oluklu Kertenkele
(Ophisaurus apodus thracius), Mahmuzlu Yılan (Eryx jaculus), İnce Yılan (Coluber najadum),
Trakya Toprak Kurbağası (Pelobates funcus), Toprak Kurbağası (Pelobates syriacus) Kirpi
(Eriaceus concolar ve Hemiecnus auritus), Köstebek (Talpa sp.), Tavşan (Lepus europaeus),
Sincap (Sciurus vulgaris), Tilki (Vulpes vulpes) ve Gelengi (Spermophilus citellus) alandaki
memelilerdendir.
Alanda Bulunan Önemli Kuş Türleri: Su toplama alanı 248 km2 olan Küçükçekmece Gölü, kuzey
ucunu sazlıkların kapladığı 20 metre derinliğinde hafif tuzlu bir lagündür. Gölün gelgitleri ile
oluşan bataklık alan kuşların göç yolu üzerinde çok önemli bir dinlenme ve üreme bölgesi
vaziyetindedir. Alan içerisinde sazlıklar, çalılıklar, ağaçlıklar, mera, tarım alanları, ibreli
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plantasyon ormanı ve yerleşim yerlerindeki meyve ile park-bahçe alanları pek çok tür için
uygun yaşam alanı oluşturmaktadır.
Bu sebeple, flora zenginliğine paralel olarak kuş faunası da zengin tür çeşitliliğine sahiptir.
Yapılan araştırmalar da 144 kuş türü kayıt edilmiştir. Göç döneminde Küçük karabataklar
(Phalacrocorax pygmeus) ve binlerce Leylek (Ciconia ciconia) için önemlidir. Alan ayrıca
Karabatak (Phalacrocorax carbo) ve nesli tehlike de olan Dikkuyruğun (Oxyura leuucocephala)
kışlama popülasyonları için de önemli bir sulak alandır. Alan, kışın Bahri (Podiceps cristatus),
Karabatak (Phalacrocorax carbo) ve Gümüşi martı (Larus michahellis) dahil olmak üzere,
önemli sayıda (en yüksek 21,273) su kuşu barındırır. Bunlardan bazıları Sakarmeke (Fuicia atra
), Karabaş martı ( Larus ridibundus), Elmabaş patka (Aythya ferna), Tepeli patka (Aythya
fuligula), Akdeniz martısı (Larus melanocphalus), Serçe (Passer domesticus)’dir.
Terkos Gölü ve Çevresi
Su toplama alanı 736,2 km2 olan Terkos Gölü, Karadeniz’e bakan tepelerinde baltalık, orman,
fundalık, mera, düşük kotlarında sulak ve kumul alanlardan oluşan geniş bir mozaiği
barındırmaktadır. Terkos ve Kasatura arasında ve kıyı şeridinde bulunan alan toplam 127,2 ha
kadardır. DSİ’den elde edilen verilere göre Terkos Gölü’nü besleyen Ormanlı, Sivas ve Çiftlik
derelerinde göl su seviyesinin yükselmesi ve çekilmesi sonucu oluşan bataklık alanlar daimi
sulak alanlardır.
Oluşturduğu ekolojik ortam, muhtelif bitkiler için özel yaşam alanı niteliğindedir. Aynı
zamanda çeşitli dere balıklarının yaşadığı ve güzergah olarak da göçmen kuşların konakladığı
tabii ortamdır.
Konu edilen alan kısmen koruma altındadır. Kasatura Körfezi 18.04.1987 tarihinde Tabiatı
Koruma Alanı (329 ha), Dalamandıra’daki göller 14.10.1999 tarihinde I. ve II. derece Doğal Sit
Alanları ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca, alanda YalıköyHayatı Koruma Sahası
bulunmaktadır.
Terkos-Kasatura Kıyıları Önemli Bitki Alanı (ÖBA), İstanbul’un en büyük içme suyu
kaynaklarından biri olan Terkos Gölü ve civarındaki zengin sucul, bataklık, kumul, fundalık ve
baltalık orman habitatlarını ihtiva etmektedir. Alanın büyük bir bölümünü oluşturan baltalık
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ormanlarla birlikte açık meralar, fundalıklar ve özellikle Terkos Gölü (Durusu Gölü) ile bağlantılı
sulak alanlar ÖBA’nın çeşitliliğine büyük katkıda bulunur. Terkos Gölü, Istranca Deresi (Binkılıç
Deresi ya da Kanlıdere) ve diğer daha küçük akarsuların Karadeniz’e döküldüğü yerde yaklaşık
3 km uzunlukta ve ortalama 2-4 m (bazı yerlerde 13 m) derinlikte bir kum bandı tarafından
bloke edilmesiyle oluşmuştur. Göl havzası tabii orman topluluğu ile çevrili olup bu sebeple göl,
denize çok yakın olmasınakarşın tatlısu içerir. Su toplama havzası içindeki tabii orman
topluluğu, aynı zamanda gölün su kalitesine de katkıda bulunur.
Bitki ve Hayvan Varlığı Flora: Terkos gölü barındırdığı ormanlar, fundalıklar tatlı su ve kumul
ekosistemleriyle zengin bitki örtüsüne sahiptir. Orman bitki örtüsünün yaygın oluğu
Türkiye’nin tek parça halinde uzanan en büyük baltalık ormanlarına ev sahipliği yapar. Gölün
kirlenmemiş tabiatı havzadaki iyi korunmuş tabii yaşam ortamları nadir bitki türleri içeren son
derece zengin bir sulak alan ekosisteminin ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Terkos Gölü 25
km2’ lik nilüferlerle örtülü suları ile alanın biyolojik açıdan odak noktasını oluşturur. Terkos
Gölü’ndeki sucul bitki örtüsü Türkiye’deki en zengin örneklerinden biridir. Su içindeki bitki
örtüsü Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, M.verticillatum, Najas marina,
N.minor, Potamogeton crispus, P.lucens,P.perfoliatus, P.trichoides, Stratiotes aloides
(Türkiye’de yalnız burada bulunur), Utricularia australis ve Vallisneria spiralis (Türkiye’de
beşten daha az yerde kayıtlıdır) gibi türler içerir. Gölde su üstünde yüzen zengin bitki
örtüsünde ise Hydrocharis morsus-ranae, Lemna spp., Nuphar lutea, Polygonum amphibium,
Salvinia natans, Trapa natans ve çok miktarda Nymphaea alba gibi türlere rastlanır. Ülkemizde
nadiren bulunan 60 çiçekli bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu türlerden 8’i Bern Sözleşmesi
tarafından koruma altındadır. Alanda yaşayan 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.
Bu taksonların büyük bir kısmının nesli küresel ölçekte tehlike altındadır.
Fauna: Alandaki önemli memeli türlerinin başında Uzunayaklı yarasa (Myotis capaccinii),
Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale), Beyaz kesicidişli körfare (Nannospalax
leucodon) ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) gelmektedir. Ayrıca motor deresi
çevresinde susamuru (Lutra lutra) görülmektedir. Terkos Gölü amfibiler açısından da
önemlidir. Bu türler arasında Kırmızılı kurbağa (Bombina bombina) ve Pürtüklü semender
(Triturus karelini) yer alır. Ayrıca, dar yayılışlı Somatochlora borisi adlı kızböceği türü için de
alan küresel ölçekte önem taşır.
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Fotoğraf 92 Terkos Gölü

Alanda Bulunan Önemli Kuş Türleri: Terkos Gölü, Türkiye’deki en zengin su florası ile oldukça
çeşitli kuş popülasyonlarının yaşam alanını oluşturur. Terkos gölü, Balaban, Küçük balaban,
Alaca balıkçıl, Erguvani balıkçıl, Gece balıkçılı, Kocagöz, Ak kanatlı sumru ve Saz delicesi
populasyonlarını barındırması, İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde yer alması ve yırtıcı 18 kuşların
ve leyleklerin göç yolu üzerinde olmasıyla Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olarak tespit edilmiştir
Önemli su kuşlarının başında Pasbaş patka (Aythya nyroca), Küçük orman kartalı (Aquila
pomarina), Küçük balaban (Lxobrychus minutus) ve Alaca balıkçıl (Ardeola ralloides)
gelmektedir. Sibirya kazı (Branta ruficollis), Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) ve Büyük
orman kartalı (Aquila clanga) bölgede az sayıda kışlamaktadır. Göl kış aylarında aynı anda 10
binden fazla su kuşu barındırır. Terkos Gölü, Karadeniz’den gelen kumların ormanlık vadilerin
ağzında bir baraj meydana getirmesi sonucu oluşmuştur. Bugün bu tabii sistem; göl, orman,
kayalık ve kumul alanlardan geniş bir mozaiği ihtiva etmektedir. Özellikle tatlısu ve kumul
ekosistemleriyle Türkiye’deki en zengin floraya sahip alanlardan biri olan ÖBA’da yaklaşık 575
takson kayıtlıdır.
Bern Sözleşmesi’nde yer alan 10 tür ve Küresel Ölçekte Tehlike Altında 8 tür de dahil olmak
üzere 73’ten fazla ülke çapında nadir bitki taksonu yer alır. Avrupa’ya özgü kumul, mera,
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orman ve sulak alan bitki topluluklarına ait örneklerinde sergilendiği ÖBA, Trakya’daki en
önemli tabii habitatların bir karışımını içeren benzersiz bir alan olması sebebiyle de önemlidir.
Terkos gölü, önceleri balaban, küçük balaban, alacabalıkçıl, erguvani balıkçıl, gece balıkçılı,
kocagöz, ak kanatlı sumru ve saz delicesi popülâsyonlarını barındırması, İstanbul Boğazı’nın
kuzeyinde yer alması ve yırtıcı kuşların ve leyleklerin göç yolu üzerinde olmasıyla Önemli Kuş
Alanı (ÖKA) olarak tespit edilmiştir.
Fakat, sonraki yıllarda, aşırı avcılık ve diğer müdahaleler sebebiyle Terkos Gölü’nün bu
özelliğini kaybettiğine karar verilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise Terkos Gölü’nün
yeniden ÖKA statüsü kazanması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.
Çatalca Büyükkokmuşgöl ve Küçükkokmuşgöl
DSİ’den elde edilen verilere göre Çatalca’nın Danamandıra Köyü’nün Silivri-Karacaköy yolu
üzerinde bulunan bataklık alanı, içinde bulundurduğu 50 ha’lık Büyük kokmuşgöl ve
Küçükkokmuşgöl nadir bitki türleriyle özel bir yere sahiptir. Geniş ve sığ olan Küçükkokmuşgöl,
fundalık ve baltalık orman içinde yer alan asidik bir göldür. Kışın konaklayan turna, ördek, kuğu,
kaz gibi kuşlar için de önemli bir yaşam alanıdır.
Flora: Gölü çevreleyen alan baltalık ağaç üretiminde kullanılan genellikle meşe ve fındık
ağaçlarından oluşmakta ve alan geniş olarak otlatma da kullanılmaktadır. Alan da yer yer sazlık
alanlar ve göl ile ilişkili sulak çayır ve mera alanları mevcuttur. Bitki örtüsü sulak alanın hemen
hemen %50’sini kaplamaktadır.
Görülen bitki türleri Salix alba, Salix cneria, Scirpus ( Schoenoplectus) lucustris, Typha
angustifolia’dır.Yüzey bitkilerinden Nymphaea alba ve nadiren Potamageton natans’ın yüzen
popülasyonları ve sualtı bitkilerinden de Utricularia australis yer almaktadır. Göl kıyısında
ağırlıklı olarak Bidens tripartna, Corrigiola litoralis, Alisma sp, Mentha pulegium ve Digitaria
sanguinalis türleri bulunmaktadır.
Daha nadir olarak Cyperus glaber, Ludwigia palustris, Lythrum borysthenicum, Grinola
officinalis bulunmaktadır. Pulicaria vulgaris ise meralardaki nemli bölgelerde görülmektedir.
Fauna: İçinde aynalı ve kara sazanları, yayın ve kırmızı balıkları barındıran göllerdir. Alanda
Bulunan Önemli Kuş Türleri: Göller kışın konaklayan kuşlar için önemli bir yaşam alanıdır. Su
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kuşlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılar. Kışın Turna, Ördek, Kuğu, Yaban kazı, Su
çulluğu, Sakarmeke, Leylek, ve Karabatakların uğrak yeridir. Kimi zaman suyun yüzeyinin geniş
kuş popülasyonları yüzünden görünmediği belirtilmektedir.

Fotoğraf 93 Danamandıra

FALEZLER
Marmara Denizi'nin Kocaeli Yarımadası kıyılarında eski temelin üzerinde az yüksek aşınım
yüzeyinin sular altında kalması ile adalar, adacıklar, yarımadalar ve geniş kavisli koylar ile
tipik bir ingresyon kıyısı meydana gelmiştir. Bu kesim kuytu koyları ve sonradan
tombololarla karaya bağlanan ada ve adacıkları ile iyi korunan birçok girintilere sahiptir
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ve bu vaziyet özellikle Tuzla çevresinde çok belirgindir. Dolayısıyla litolojik anlamda
uygunluğu sebebiyle gerek Gümüşyaka- Eminönü arası ve gerekse Kadıköy-Tuzla arasında
uzanan İstanbul'un Marmara kıyıları alçak kıyılar grubuna girer.
Boğazın kuzey ağzının her iki yanında volkanik kayalardan oluşan platoların, yüksek
falezleri ile çentikli ve genç bir kıyı tipi görülür. Buna karşılık, Yalıköy ile Karaburun
arasında, genellikle Pliosen arazisinde hemen hemen düz denebilecek kadar hafif
girintiler çizen falezli bir kıyı tipi uzanır. Geniş ve uzun kumlu plajlar, ancak yer yer dirençli
kayalardan oluşan pitoresk çıkıntılarla kesintiye uğrar. Şiddetli dalga aşındırmasının
dirençsiz Pliosen formasyonundan oluşmuş bu sahada asıl kıyı çizgisi kısa zamanda
düzenlenmiştir.
Aynı yüksek ve falezli kıyı özellikleri İstanbul Boğazı ağzından - Şile ve hatta Ağva
doğusuna kadar uzanan kıyılarda da gözlenir. İstanbul Boğazı ve bunun kıyılarına gelince;
genel olarak Boğaz, sular altında kalmış eski bir vadidir ve Paleozoik temel üzerindeki bir
plato yüzeyine gömüldüğü için de "rialı kıyı" olarak nitelendirilir. İstanbul Boğazı kıyıları
dik ve derindir. Esas kanalda deniz ulaşımını tehlikeye düşürecek sığ topuklar veya
kayalıklar yoktur. Kıyı boyunca ancak bazı vadilerin ağızlarında, kuvvetli akıntıdan dolayı
gelişememiş küçük ve güdük deltalara veya birikinti konilerine rastlanır. Yerleşmelerin
büyük bir kısmı bunların üzerinde kurulmuştur. Boğazın girintileri olan Haliç, İstinye ve
Tarabya kıyıları da tipik birer riadır.
3.8.5. Mağaralar
Mağara: Dağlarda insanlar ve hayvanlar için barınak olabilen, bir yamaca ya da kaya içine
doğru uzanan, tabii yer kovuğu. Karst bölgelerinde kireçtaşının erimesiyle oluşan, büyük ve
birbirine geçeneklerle bağlı yeraltı kovukları.
Mağaralar bilindiği gibi insanların ilk tabii barınaklarıdır. Uzun yıllar araştırmacıların
dikkatlerini üzerine çekmiş ve ayrıntılı araştırmalara konu olmuşlardır. Mağaracılık son yıllarda
hem heyecan verici bir spor hem de bağımsız bir bilim dalı (speleoloji) haline gelmiştir.
Mağaralar, birkaç metreden kilometrelerce uzunluk ve yüzlerce metre derinlik veya yüksekliğe
ulaşılabilirler. Oluşum şekline göre tabii ve suni mağaralar olarak iki çeşit mağara vardır.
insanların kazdığı (kaya mezarları ile volkanik tüf veya marnlarda açılan yeraltı şehirleri, kaya
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evleri ve tapınaklar, meyve-sebze depoları vb.) veya hayvanların oyduğu boşluklar suni
mağaraları oluştururlar. Ana kaya oluşurken veya oluştuktan sonraki fizikokimyasal olaylarla
oluşan mağaralara da tabii mağara adı verilir. Mağaralar, sadece karanlık münhal galeri ve
salonlardan oluşmaktadırlar.
İnceğiz Mağaraları
Çatalca ilçesi, inceğiz köyünde bulunan, çok eski dönemlere, ilk uygarlıklardan kalan
mağaralardır. İnceğiz mesire alanında üç ayrı yerde 3-4 katlı olarak günümüze kadar
gelmişlerdir. İlk kattaki galerilerden ikinci kata çıkmak için dıştan oyma bir merdiven olsa da,
girişteki ve en sondaki mağaralarda bu dış merdiven yıkılmıştır. İlk bölümde yan taraftan
dolaşarak ikinci kata ulaşmak mümkündür. Bu ikinci katta korodirlar ve oda şeklinde galeriler
vardır. Bu galeriler arasında üç nefli, bizans dönemi özellikleri gösteren şapel de göze çarpar.
Kayalar özellikle kemer şekline sokulmuştur, hatta tavanda haçta mevcuttur.

Fotoğraf 94 İnceğiz Mağaraları

Yarımburgaz - Altınşehir Mağarası
Yıllardan beri halk arasında Altınşehir Mağarası olarak da tanımlanan Yarımburgaz
Mağarası’nın alt ve üst girişleri çok değil, İstanbul’dan 22 km. kadar uzaklıktadır. Halkalı
yakınlarındaki Altınşehir mevkiinde, kayalık bir tepenin bayırında yer alır. Üst üste iki girişi olan
iki büyük kovuklu bir mağaradır. Bir buçuk kilometre kadar uzaklıktaki Çekmece Gölü’ne nazır,
önünden Sazlıdere ’nin akıp gittiği Yarımburgaz Mağarası milyonlarca yıldan bu yana,
İstanbul’un en eski tarihi mekânıdır.
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Yine, binlerce yüzyıldır, geçirmiş olduğu oluşum ve değişimlerle, kovuklarında yaşamış mağara
adamlarının izleriyle, içini mesken tutmuş yarasa kolonileriyle günümüze dek gelmiştir.

Fotoğraf 95 Yarımburgaz - Altınşehir Mağarası

Kızılcaköy Mağarası
İlin Asya yakasında, Karadeniz kıyısında, Şile’nin batısında yer alan Kızılcaköy Mağaraları’na,
Şile’den kıyı takip edilerek 2 saatlik bir yürüyüşle gidilebilmektedir. Sofular üzerinden ise
yürüyüş yarım saate inmektedir.
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Fotoğraf 96 Kızılcaköy Mağarası

Mağaralarda, küçük bir mağara girişinden sonra sağa doğru olan bir geçitle daire biçiminde bir
odaya geçilmektedir. Buradan sonra alçalıp yükselen bir başka geçitte 40 m kadar ilerlenebilir.
Bu noktadan sonra, ancak sürünerek gidilebilecek 20-30 m’lik bir dehliz bulunmaktadır. Bütün
bu yol boyunca sarkıt ve dikitlere rastlanmaktadır.
Şile Deniz Mağaraları
Şile Adalarından Ocaklı Adanın Batısında Ocaklı ada Mağarası, Şile Limanının Doğusunda
Tersane (Yalı) Mağarası, Şile Burnunun Güneyinde Feneraltı (Fusa) Mağarası, Şile Harman Kaya
Burnu, Batısında Akşam Güneşi Mağarası, Şile Doğusunda Yay Burnu, Güneyinde Tavanlı 1
Mağarası, Tavanlı Mağarası, Ayrıca Kabakoz Deniz İnleri, Kilimli İnleri, Malkaya Deliği gibi bir
çok Mağara vardır.
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Fotoğraf 97 Şile Deniz Mağaraları

3.8.6. Toprak Özellikleri
Bölgesel bazdaki özellikleri, barındırdığı uygarlıklar ve iklimsel özellikleri sebebi ile İstanbul ve
çevresindeki tarımsal faaliyetler geçmişte çeşitlilik göstermiştir. Yağış rejimi açısından
Karadeniz kıyıları ve Boğaz şeridi, orta ve iç kesimler ve Marmara kıyı kesimi olmak üzere
kabaca üç bölgeye ayırabildiğimiz İl bütününde geçmişte meyve ve sebze yetiştiriciliği yoğun
olarak görülürken, günümüzde daha çok tarla tarımı ağırlık kazanmıştır. İstanbul İl
bütünündeki araziler dalgalı bir topoğrafik yapıya sahiptir. Bu sebeple arazi kullanım
yeteneklerini sınırlandıran eğim, erozyon ve toprak sığlığı etmenleri yaygın olarak
görülmektedir. İstanbul İlinin toplam arazi varlığının yaklaşık % 50’si arazi kullanım kabiliyet
sınıfı VI, VII ve VIII olan arazilerden oluşmuştur. Buna karşılık, İstanbul İli toplam arazi varlığının
sadece % 1,3’lük bir bölümünde I. Sınıf araziler mevcuttur. Diğer taraftan, tarım arazileri
bazında ise kabaca % 3’e karşılık gelen I. Sınıf arazilerin, yeterince verimli kullanılmadığı
görülmektedir.
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Bu arazilerin % 54’ü kuru tarım maksatlı, % 8,8’isulu tarım maksatlı, %12’si ise dikili tarım
(fındık) maksatlı kullanılmaktadır. Örneğin Ağva yöresinde eğimli arazilerde de yetişebilen
fındık bitkisi daha çok düz ve düze yakın eğimli I. Sınıf arazilerde de yetiştirilmektedir İl
bütünündeki arazilerin dalgalı ve kısmen engebeli oluşu ve eğim yüksek yerlerde tarla tarımına
bağlı arazi işleme biçimi erozyonu hızlandırmıştır. Kuru tarım arazilerinin ise % 30’u orta ve
yüksek eğimli IV. ve VI. sınıf arazilerdir.
Bu sebeple toprak özellikleri, iklim ve sulama şartlarına bağlı olarak arazi kullanım planlaması
yapılmakta ve bu planlama alanlarında dikili tarım uygulamalarına öncelik verilmektedir.
Potansiyeller dikkate alındığında Şile ve Çatalca’nın köyleri öne çıkmaktadır. Özellikle Şile’de
oluşturulacak üç baraj gölü mevcutta zaten az olan tarım arazilerini sınırlayacağından yöre
insanının geliri daha yüksek olan organik tarıma ve bağıntılı olarak ekolojik turizme
yönlendirilmektedir.
3.8.7. Arazi ve Orman Varlığı
İstanbul ilinin tüm sahası 533.136 hektardır. İstanbul ili ormanlık alanı 238.710 Ha olup, il
genelinin % 44,4’lık bir alanına karşılık gelmektedir. Geriye kalan %55,6‘lük kısım, Açık Alan’dır.
İstanbul’un Orman Varlığı
52,339.00
% 10

188,014.00

% 35
292,782.00

Korunan Alan Dışındaki
Ormanlık Alan
Orman Dışı Alan
Tabiat Parkı, Sulak Alan ve
YHGS

% 55

İstanbul Yüzölçümü : 533.136 Ha.
Şekil 4 İstanbul İl Orman Durumu
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3.8.8. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler
Türkiye biyolojik zenginlikler bakımından, bulunduğu coğrafyadaki hiçbir ülke ile
kıyaslanamayacak düzeyde şanslı bir ülkedir. Tüm Avrupa’da 12.000 civarında bitki türü
varken, Türkiye’deki bugüne kadar tespit edilen bitki taksonu sayısı 11.000’i geçmiştir.
Bunların yaklaşık 3.500’ü endemiktir. Türkiye bitki çeşitliliğinde olduğu üzere hayvan
çeşitliliğinde de tüm Avrupa kıtasıyla yarışır durumdadır. Avrupa’da yaşayan 150 memeli
hayvan türünün 120’si Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye’de bilinen yerli ve göçmen 426 kuş
türü bulunurken 93 sürüngen, 18 amfibi, 276 deniz balığı ve 192 tatlı su balığı türü
bulunmaktadır. Böcek türlerinin sayısı ise 60-80 bin kadar olarak tahmin edilmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ile ülke genelinde biyolojik çeşitlilik çalışmaları
başlamıştır. Bu proje ile “İstanbul İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme İşi” kapsamında gerekli bütün arazi ve literatür çalışmaları tamamlanmış,
İstanbul İlinin bütün flora ve fauna zenginliği ortaya koyulmuştur.
Bu proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda İstanbul İlinde; Damarlı
bitkilerden 2267 tür tespit edilmiş olup bunların 33 tanesi endemiktir. Arazi çalışmalarında ise
1016 tür tespit edilmiştir. Bu 1016 türün 21 tanesi endemik, 6 tanesi ise lokal endemiktir. Arazi
çalışmalarında 35 adet yeni takson ortaya konulmuştur.
İç su balıklarında ise literatürde 38 tür tespit edilmiş bunların 5 tanesi endemiktir. Arazi
çalışmalarında ise 36 tanesi tespit edilmiştir. Çift yaşarlarda literatür taramasında 9 tür tespit
edilmiştir. Arazi çalışmalarında 8 tür teşhis edilmiştir. Sürüngenlerde 29 adet tür literatürde
ortaya konuşmuştur. Bu türlerin arazi çalışmalarında 20 tanesi gözlenmiştir. Kuş türlerinden
literatürde 361 tür araştırılmış ve arazi çalışmalarında 227 tür bulunmuştur. Memeli türlerinde
ise literatürde 52 tür ortaya konulmuş, arazi gözlemlerinde 32 tanesi tespit edilmiştir.
Literatüre dayalı olan tohumsuz birkilerde 566 tür çalışmalar sonunda ortaya konulmuştur.
Omurgasızlar ise 1.rapor döneminde ortaya konulan 197 türün üzerine çalışmalar sonucu yeni
gelen türlerle birlikte 1449 omurgasız hayvan tespit edilmiştir.
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Proje kapsamında sadece arazi de tespit edilenler türler mevcuttur. Damarlı bitkilerde 35 tür,
iç su balıklarında 4 tür mevcuttur. Damarlı bitkilerde Allium istanbulense adında 1 tane de
yeni tür teşhis edilmiştir.
İstanbul’ dan Dünyaya bir armağan : İstanbul soğanı Bilimsel adı: Allium istanbulense

Flora
Türkiye üç farklı biyocoğrafik bölge tipi içermektedir: Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan.
İstanbul bu üç coğrafik bölgeden özellikle ilk ikisinin etkisi altındadır. Bu etki flora ve
vejetasyon üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple İstanbul 7 önemli bitki alanına
ev sahipliği yapmaktadır:
I)

Terkos-Kasatura Kıyıları

II)

Ağaçlı Kumulları

III)

Kilyos Kumulları

IV)

Batı İstanbul Meraları

V)

Kuzey Boğaziçi

VI)

Sahilköy-Şile Kıyıları

VII)

Ömerli Havzası

Bu iki coğrafik bölgenin kesişim alanındaki İstanbul, ayrıca yüzyıllar boyunca çok uğrak bir
noktada yer aldığından dolayı florası her zaman değişime uğramış, gelişen teknoloji ve artan
nüfus ile birlikte flora ve vejetasyon üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuştur. Bu baskının ilk
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gözle görülen etkisi İstanbul’un ormanları üzerinedir. İstanbul’un Kuzey kesimindeki geniş
yapraklı orman örtüsü son yıllarda büyük tahribata uğramıştır. Yine Karadeniz’e bakan
kıyılardaki Ömerli, Şile, Ağva gibi yerlerdeki geniş yapraklı ormanlık alanlarda da önemli
miktarda tahribat oluşmuştur. (Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, İstanbul
2017)

Orchis purpurea-hasancık

Schoenus nigricans- inekgözü

İris sintenesi

Orchis laxiflora-salep sümbülü

Anacamptis pyramidalis-sivrisalep

Erica arborea
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Katranalacası (Orchis tridentata) –Biyolojik Çeşitlilik

Kum Belumotu (Asperula littoralis) –Biyolojik Çeşitlilik
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Fauna
Memeliler
İstanbul faunası ile ilgili literatür çalışmaları sonucunda 6 Takıma ait 16 familyadan toplam 52
tür tespit edilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları kapsamında 65 paftada 45 günün sonucunda 181
noktada gözlem yapılmıştır. İstanbul ilinde gündüz ve gece yapılan arazi çalışmaları sonucunda
toplam 32 memeli

türü kaydedilmiştir. Tespit edilen türler arasında endemik tür

bulunmamaktadır. IUCN kriterlerine göre tespit edilen türlerin 29 LC (Least concern) (En az
endişe verici), 1 NT (Near Threatened) (Tehdit altına girebilir), 1 VU (Vulnerable) (Zarar
görebilir) ve 1 içinde DD (Data Deficient) (Veri Yetersiz) kategorisindedir. OSB tarafından 15
tanesi koruma altındadır (Capreolus capreolus-Karaca; Cervus elaphus-Geyik; Crocidura
suaveolens-Küçük Beyazdişli Böçekçil; Dryomys nitedula-Hasancık; Erinaceus concolor-Kirpi;
Felis silvestris-Yaban Kedisi; Glis glis-Yediuyur; Nyctalus leisleri-Küçük Ağaç Yarasası;
Pipistrellus pipistrellus-Cüce Yarasa; Plecotus auritus-Kahverenkli Uzunkulaklı Yarasa;
Rhinolophus ferrrumequinum-Büyük Nalburunlu Yarasa; Rhinolophus hipposiderus-Küçük
Nalburunlu Yarasa; Sciurus anomalus-Anadolu Sincabı; Sciurus vulgaris-Kızıl Sincap;
Spermophilus citellus-Gelengi). Yoğun olarak rastlanan türler arasında Sus scrofa (Yaban
domuzu) (25 nokta), Erinaceus concolor (Kirpi) (24 nokta) yer almaktadır. Yarasalar takımından
ise en yaygın tür Pipistrellus pipistrellus (Cüce Yarasa) (8 Nokta) olmuştur.59 memeli türü
tespit edilmiştir.
TÜRKÇE ADI
Dağ Faresi
Su Sıçanı
Balkan Kirpisi
Susamuru
Cüce Fare
Akdeniz Tarla Faresi
Tarla Faresi
Kısa Kulaklı Fare
Fındık Faresi
Kırmızı Sırtlı Fare
Büyükkulaklı Yarası
Küçük Fare Kulaklı Yarasa
Uzun Ayaklı Yarasa

TÜR
Apodemus sylvaticus
Arvicola amphibius
Erinaceus roumanicus
Lutra lutra
Micromys minutus
Microtus guentheri
Microtus levis
Microtus subterraneus
Muscardinus avellanarius
Myodes glareolus
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii

Kirpikli Yarasa

Myotis emarginatus

Büyük Fare Kulaklı
Myotis myotis
Yarasa
Tablo 8 İstanbul İli Memeli Hayvan Türleri

TÜRKÇE ADI
Karaca
Kızıl Geyik
Küçük Beyazdişli Böçekçil
Hasancık-Ağaç Yediuyuru
Kirpi
Yaban Kedisi
Yediuyur
Yabani Tavşan
Sansar-Kaya Sansarı
Porsuk
Ev Faresi
Sarı Ev Faresi
Gelincik
Beyazdişli Kör Fare
Küçük Ağaç Yarasası
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TÜR
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Crocidura suaveolens
Dryomys nitedula
Erinaceus concolor
Felis silvestris
Glis glis
Lepus europaeus
Martes foina
Meles meles
Mus domesticus
Mus macedonicus
Mustela nivalis
Nannospalax
leucodon
Nyctalus leisleri
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TÜRKÇE ADI

TÜR

Bataklık böçekçili

Neomys anomalus

Blasius Nalburunlu
Yarasası
Akdeniz Nalburunlu
Yarasası
Orman Böçekçili

TÜRKÇE ADI
Cüce Yarasa
Kahverengi Uzunkulaklı
Yarasa
Göçmen Sıçan

Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Sorex araneus

Sıçan

Küçük Böçekçil

Sorex minutus

Büyük Nalburunlu Yarasa

Çizgili Orman Faresi

Apodemus agrarius

Küçük Nalburunlu Yarasa

Sarıboyunlu Orman
Faresi
Çakal

Apodemus flavicollis

Akdeniz Köstebeği
Tilki

Sus scrofa-Yaban Domuzu

Rattus norvegicus
Rattus rattus
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

Anadolu sincabı

Sciurus anomalus

Kızıl Sincap

Sciurus vulgaris

Talpa levantis

Gelengi-Avrupa Yer Sincabı

Spermophilus citellus

Vulpes vulpes

Yaban Domuzu

Sus scrofa

Avrupa Köstebeği

Talpa europaea

Canis aureus

Oryctolagus cuniculus
Ada Tavşanı
Tablo 8 İstanbul İli Memeli Hayvan Türleri (Devamı)

Capreolus capreolus-Karaca

TÜR
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus

Cervus elaphus-Kızıl Geyik

Plecotus auritus-Kahverenkli Uzunkulaklı Yarasa

162

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Erinaceus concolor-Kirpi

Sciurus vulgaris-Kızıl Sincap

Kuşlar
İstanbul İli’nin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması
kapsamında 64 paftada toplam 84 gün süren arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında literatürde belirtilen 61 familyaya ait 358 kuş türünden 55 familyaya ait 220 kuş
türü tespit edilmiş olup, dolayısıyla İstanbul ili sınırları içinde daha önce yapılmış çalışmalarda
yayılış gösterdiği belirtilen 358 kuş türünden 220’si arazi çalışmasında tespit edilmiş olup
mevcut literatürün %62’sine denk gelmektedir.
Bu türlerden 20’si IUCN tehlike kategorileri içinde değerlendirilen türler arasındadır. Dikkuyruk
(Oxyura leucocephala) türü “Nesli Tehlikede” (Endangered-EN) kategorisinde, Şah kartal
(Aquila heliaca), Elmabaş patka (Aythya ferina), Sibirya kazı (Branta ruficollis), Tepeli pelikan
(Pelecanus crispus), Büyük orman kartalı (Clanga clanga), Kulaklı batağan (Podiceps auritus),
Yelkovan (Puffinus yelkouan) ve Üveyik (Streptopelia turtur) türleri “Nesli Zarar Görebilir”
(Vulnerable-VU) kategorisinde ve Bozkır delicesi (Circus macrourus), Çayır incirkuşu (Anthus
pratensis), Pasbaş patka (Aythya nyroca), Büyük kumkuşu (Calidris canutus), Aladoğan (Falco
vespertinus), Van Gölü Martısı (Larus armenicus), Kıyı çamurçulluğu (Limosa lapponica),
Kervançulluğu (Numenius arquata), İskender papağanı (Psittacula eupatria), Pufla (Somateria
mollisima), Kızkuşu (Vanellus vanellus) türleri ise “Nesli Tehdit Altına Girebilir” (Near
Threatened-NT) kategorisinde yer almaktadır.
Literatürde yer alan Küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi türlerin ülkemizde ve
dünyada sayılarının azalması, tarım ve hayvancılıkta kullanılan bazı ilaçlardan zehirlenmesi ve
son 3 jenerasyonda %50’den fazla popülasyonu düşmesi nedeniyle, 2004 yılında IUCN kriteri
LC iken 2007 yılından itibaren EN olmuştur ve 10 yıl önce düzenli şekilde göç ederken
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gözlenirken,artık göç sırasında nadir rastlanan türlerden biri olmuştur ve bunun neticesinde
İstanbul ilinde gözlenmediği belirtilmektedir. Türkiye’de 20 çiftten daha az ürediği bilinen
Akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) Terkos Gölü havzasında kış aylarında bir çift halinde
düzensiz olarak görülürken, çalışma sırasında muhtemelen besin durumu ve hava hallerinden
dolayı görünmediği düşünülmektedir. Bu tür dışında İncegagalı kervançulluğu (Numenius
tenuirostris),Telkuyruk (Clangula hyemalis), Orman horozu (Lyrurus tetrix), Sazhorozu
(Porphyrio porphyrio), Kutup martısı (Larus hyperboreus), Kutup sumrusu (Sterna paradisaea),
İpekkuyruk (Bombycilla garrulus), Akkanatlı toygar ( Alauda leucoptera), Kara toygar
(Melanocorypha yeltoniensis), Huş isketesi (Acanthis flammea) gibi türlerin 1874 – 1962 arası
kayıtları vardır ve bunlar tarihikayıt değeri taşımaktadır (Bacak ve ark., 2015).
Arazi çalışmaları sırasında görülmeyen ve İstanbul tür listesinde olduğu bilinen 148 türden,
yukarıda açıklaması yapılan türler haricinde görülmeyen türlerinbir kısmı nadir rastlantısal
konuk: Karaboğazlı ötleğen (Sylvia ruppeli), Sibirya Dağbülbülü (Prunella montenella),
Mezgeldek (Tetrax tetrax), Kütkuyruklu korsan martı ( Stercorarius pomarinus), Küçük sakarca
(Anser erythropus), Mahmuzlu çinte (Calcarius lapponicus) vb., bir kısmı az sayıda ve düzensiz
görülen kış göçmeni: Bozkaz (Anser anser), Angıt (Tadorna ferruginea), Küçük kuğu (Cygnus
columbianus), Büyük tarakdiş (Mergus merganser), Karaayaklı martı (Rissa tridactyla),
Korsanmartı (Stercorarius parasiticus), Kır baykuşu (Asio flammeus), Paçalı şahin (Buteo
lagopus) vb., bir kısmı az sayıda görülen geçit kuşu: Çayır delicesi (Circus pygargus), Ada doğanı
(Falco eleonorae), Tepeli guguk (Clamator glandarius), Maskeli örümcekkuşu (Lanius nubicus),
Bataklık kamışçını (Locustella luscinioides), Boğmaklı ardıç (Turdus torquatus) vb.
1.Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında basımı gerçekleştirilen İstanbul Kuşları kitabında
352 tür yer almaktadır (Bacak ve ark., 2015). 2015 yılı mart ayından bu yana İstanbul’daki kuş
gözlemcileri ve fotoğrafçıları tarafından tespit edilen ve İstanbul için yeni kayıt özelliği taşıyan
fakat bizim arazi çalışmalarımız sırasında rastlanılmayan 6 tür bulunmaktadır: Sarıbacaklı
kumkuşu (Calidris temminckii), Şakrak (Pyrrhula pyrrhula), Cambaz kartal (Terathopius
ecaudatius), Sürmeli kervançulluğu (Numenius phaeopus), Derekuşu(Cinclus cinclus) ve
Mahmuzlu incirkuşu (Anthus richardi)dur(www.trakus.org.).
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Arı şahini (Pernis apivorus)

Üveyik (Streptopelia turtur)

Leylek(Ciconia ciconia)

Ak kuyruksallayan (Motacilla alba)

Gökdoğan (Falco peregrinus)

İbibik (Upupa epops)

Sürüngenler
İstanbul ilinde Literatür taraması sonucunda 30 sürüngen türü tespit edilmiştir. Listede türlerin
bilimsel isimleri, son yapılan çalışmalar ışığında güncel şekilleriyle beraber verilmiştir. Koruma
durumlarının belirlenmesi maksadıyla; IUCN tarafından hazırlanan Avrupa Kırmızı Listesi, CITES
sözleşmesi ekleri , BERN Sözleşmesi kriterleri , Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Merkez Av
Komisyonu (MAKK) tarafından 2017-2018 dönemi için güncellenmiş olan listelerinden
yararlanılmıştır.
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TÜRKÇE ADI

TÜR

Kırmızı Yanaklı Su Kablumbağası

Trachemys scripta

Kırmızı Yanaklı Su Kablumbağası

Trachemys scripta

Kırmızı Yanaklı Su Kablumbağası

Trachemys scripta

Kırmızı Yanaklı Su Kablumbağası

Trachemys scripta

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Tosbağa

Testudo greaca

Geniş Parmaklı Keler

Hemidactylus turcicus

Geniş Parmaklı Keler

Hemidactylus turcicus

İnce Parmaklı Keler

Mediodactylus kotschyi

Oluklu Kertenkele

Pseudopus apodus

Oluklu Kertenkele

Pseudopus apodus

İnce Kertenkele

Ablepharus kitaibelii

İnce Kertenkele

Ablepharus kitaibelii

166

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
TÜRKÇE ADI

TÜR

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

İstanbul Kertenkelesi

Podarcis siculus

İstanbul Kertenkelesi

Podarcis siculus

İstanbul Kertenkelesi

Podarcis siculus

İstanbul Kertenkelesi

Podarcis siculus

Trakya Kertenkelesi

Podarcis tauricus

Eskülap Yılanı

Zamenis longissimus

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix natrix

Su Yılanı

Natrix tesellata

Su Yılanı

Natrix tesellata

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Yeşil Kertenkele

Lacerta viridis

Tablo 9 İstanbul İli Sürüngen Türleri
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Mauremys rivulata (Çizgili Kaplumbağa)

Hemidactylus turcicus (Geniş Parmaklı Keler)

Anguis fragilis (Yılan Kertenkele)

Lacerta viridis (Yeşil Kertenkele)

Çift Yaşarlar
İstanbul ili çift yaşar türlerini araştırmaya yönelik yapılan arazi çalışmaları sonucunda ve
literatür verilerinin de değerlendirilmesi sonucu toplamda 9 tür il için kayıt edilmiştir. Bu
türlerden 3’ü kuyruklu kurbağa, 6’sı kuyruksuz kurbağa türlerindendir. Kuyruklu kurbağa
türleri Lissotriton vulgaris, Ommatotriton ophryticus ve Triturus ivanbureschi türleridir. Bu
türlerden Lissotriton vulgaris ve Triturus ivanbureschi türleri arazi çalışmaları sonucu kayıt
edilmiştir.

168

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
TÜRKÇE ADI

TÜR

Şeritli Karadeniz Semenderi

Ommatotriton ophryticus

Siğilli Kurbağa

Bufo bufo

Değişken Desenli Gece Kurbağası

Bufotes variabilis

Geniş Parmaklı Keler

Hemidactylus turcicus

Ağaç Kurbağası

Hyla orientalis

Küçük Semender

Lissotriton vulgaris

Ova Kurbağası

Pelophylax ridibundus

Çevik Kurbağa

Rana dalmatina

Pürtüklü Semender

Triturus ivanbureschi

Tablo 10 İstanbul İli Çiftyaşar Türleri

Hyla orientalis (Ağaç Kurbağası)

Bufotes variabilis (Gece Kurbağası)

Triturus ivanbureschi (Pürtüklü Semender)

Pelophylax ridibundus (Ova Kurbağası)

169

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
İç Su Balıkları
İstanbul İlinde 39 balık türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 4 tanesine İstanbul İli’nde ilk defa
rastlanmıştır. Bu türler Lepomis gibbosus, Cobitis strumicae, Alburnoides kosswigi ve Salmo
labrax tır . Bu 39 balık türüne literatürde bulunan fakat arazi çalışmasında elde edilemeyen 4
balık türünün eklenmesi ile İstanbul İlinde yaşayan iç su balıklarının sayısı 43 olmuştur. İstanbul
iline özgü endemik iç su balık türleri yoktur. Anadolu yakasında bulunan ve Anadolu endemiği
olan Alburnoides kosswigi, Gobio sakaryaensis, Squalius pursakensis türleri yanı sıra Trakya
bölgesi ve Anadolu’da da yaşayan endemik bir tür olan Alburnus istanbulensis İstanbul İlindeki
endemik iç su balıklarıdır.
TÜRKÇE ADI

TÜR

Mersin balığı

Acipenser stellatus

Tirsi

Alosa tanaica

Çapak balığı

Abramis brama

Tatlisu kolyoz balığı

Alburnus chalcoides

Gümüş balıüğı

Atherina boyeri

Bıyıklıbalık

Barbus cyclolepis

Gümüşi Havuz balığı

Carassius gibelio

Yalancı Çaça balığı

Clupeonella cultriventris

Taşyiyen balığı

Cobitis pontica

Sazan balığı

Cyprinus carpio

Turna balığı

Esox lucius

Sivrisinek balığı

Gambusia holbrooki

Dikence balığı

Gasterosteus aculeatus

Derekayası balığı

Gobio bulgaricus

Derekayası balığı

Gobio sakaryaensis

Cüce inci balığı

Leucaspius delineatus
Knipowitschia caucasica

Kayabalığı
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TÜRKÇE ADI

TÜR

Kayabalığı

Neogobius fluviatilis

Kayabalığı

Neogobius melanostomus

Tatlı su levreği

Perca fluviatilis

Tatlı su kefali

Petroleuciscus borysthenicus

Acı balık

Rhodeus amarus

Akbalık

Rutilus frisii

Kızılgöz balığı

Rutilus rutilus

Sudak balığı

Sander lucioperca

Kızılkanat balığı

Scardinius erythrophthalmus

Tatlı su kefali

Squalius cephalus

Tatlı su kefali

Squalius pursakensis

Deniz iğnesi balığı

Syngnathus abaster

Kadife balığı

Tinca tinca

Eğrez balığı

Vimba vimba

Noktalı inci balığı

Alburnoides bipunctatus

Noktalı inci balığı

Alburnoides kosswigi

Bıyıklıbalık

Barbus oligolepis

Taşyiyen balığı

Cobitis strumicae

Güneş balığı

Lepomis gibbosus

Ot balığı

Phoxinus strandjae

Alabalık

Salmo labrax

Tablo 11 İstanbul İli Balık Türleri
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Salmo labrax (alabalık)

Lepomis gibbosus (Güneş balığı)
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Cobitis strumicae Taşyiyen balığı

3.8.9. Yerleşim Alanları ve Nüfus
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İstanbul'un Toplam Nüfusu 15 milyon 29 bin
231 kişidir. Toplam nüfus içerisinde % 98,98’i şehir nüfusu, % 1,02 ise kırsal nüfusudur.
İstanbul ili içinde ilçelere göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfusu en fazla olan ilçeler
sırasıyla, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Ümraniye; nüfusu en az olan ilçeler ise
sırasıyla Adalar, Şile ve Çatalca’dır.
İstanbul ilinde 1927 yılından günümüze dek erkek nüfusun büyüklüğü kadın nüfusundan daha
fazla olmuştur. Cinsiyet oranı 1955 yılına kadar sürekli artış, bu yıldan sonra da sürekli bir
azalma göstermiştir. Cinsiyet oranı en yüksek değerini 127 ile 1955 yılında almıştır.
3.8.10. Tarım ve Hayvancılık
İstanbul ilinde nüfûsa nazaran ekilen arâzi az olmasına rağmen verimi yüksektir. İl dâhilinde
her bakımından modern bir tarım yapılmaktadır. Modern tarım araçları oldukça fazladır.
Buğday, arpa, yulaf, mısır, bakla, ayçiçeği ve soğan en çok ekilen bitkilerdir. Sebze ve meyve
ihtiyâcını kendi imkânlarıyla karşılayamaz, dışardan sebze gelir.
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En çok domates, lahana, patlıcan, tâze soğan, tâze fasulye, kabak, bezelye ve karnıbahar
yetişir. İstanbul il dâhilinde elma, armut, üzüm, şeftali, ayva ile az miktarda erik, kiraz, vişne,
muşmula, incir, nar yetişir. İstanbul ilinde çiçek yetiştirme oldukça gelişmiştir. Esâsen
Türkiye’de en çok çiçek tüketen il de İstanbul’dur. Yalova ile Kanlıkavak-Emirgan arasında
modern ve büyük çiçek seraları vardır.
Türkiye’de en çok et, süt ve süt ürünleri tüketen ilimiz İstanbul’dur. İstanbul’un hayvan varlığı,
İstanbul halkının ihtiyâcını karşılamaktan çok uzaktır. Fakat yine de hayvan potansiyeli
küçümsenemez.
3.8.11. Sanayi ve Teknoloji
İstanbul, aynı zamanda bir sanâyi şehridir. Türkiye’nin en büyük 100 sanâyi kuruluşunun 42’si
ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. 1952’de kurulan İstanbul Sanâyi Odası (İSO)
Türkiye’nin en büyük sanâyi odasıdır. 40 meslek grubundan yedi bine yakın üyesi vardır.
Türkiye’nin en eski kuruluşlarından olan ve 1882’de kurulan İstanbul Ticâret Odası(İTO)’nın
üye sayısı 100.000’e yakındır. Atmış binden fazla iş yeri bulunur. Sanâyinin her dalında sanâyi
kuruluşları vardır. Îmâlat sanâyiinde metal eşyâ, makina ve techizât çoğunluktadır. İstanbul’un
sanâyi ve ticâret hacmi çok büyüktür.
3.8.12. Ulaşım
Günümüzde İstanbul ile alakalı olarak akla gelen ilk sorun ulaşımdır. Coğrafik konumu, nüfusu,
yerleşme alanının büyüklüğü, sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerin çeşitliliği gibi çok sayıdaki
özelliği ile bir Dünya metropolü olan İstanbul’da, 1970’li yıllarda önemini arttırmaya başlayan
ulaşım sorunu, özellikle son yirmi yılda gerçekleştirilmiş olan projelere ve uygulamalara
rağmen henüz istenilen çözüme kavuşturulamamıştır.
Uzun yıllar ihmal edilen yatırımlar, yanlış uygulamalar ve plansız çalışmalar sonucunda İstanbul
ulaşımı, şehirin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Şehirde gerçekleştirilen tüm
faaliyetlerin ulaşımla doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı olduğundan, ulaşım
sistemleriyle alakalı bu vaziyet şehirin bütününe yansımıştır. Dünyanın değişik şehirlerindeki
deneyimler göstermektedir ki, şehirsel ulaşım sorunlarının sadece yeni karayolu şebeke
yatırımları ve kapasite artırımlarıyla çözümü mümkün değildir.
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Yeterli karayolu altyapısı sağlandıktan sonra, mevcut trafik sisteminin idaresi, ulaşım talebinin
yönetimi ve güvenilir bir toplu taşıma sisteminin kurulması gerekmektedir. İstanbul,
Türkiye’nin nüfus, ticaret, spor, motorlu araç vb. pek çok konuda en büyük ve en hızlı büyüyen
şehridir. Ancak bu büyümesini dengeli arazi kullanımı ve planlı bir altyapı ile birlikte
gerçekleştirememiştir.
Yetersiz altyapı şartları ve hızlı nüfus artışı göz önüne alınırsa, İstanbul metropolü için
üretilecek çözümler, karayolu altyapısını geliştirmekten çok, deniz taşımacılığının ve raylı
sistemlerin tesirli kullanımına yönelik, özel araç kullanımını caydırıcı ve toplu taşımacılığı
özendirici yönde politikalar geliştirmeye yönelik olmalıdır.
Toplu Taşıma Sistemleri: İstanbul İlindeki toplu taşım sistemlerini karayolu, raylı sistem ve
denizyolu taşımacılığı olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür.
3.8.13. Madencilik ve Enerji
Türkiye'nin sanayisinin büyük bir kısmının bulunduğu İstanbul ili neredeyse Kocaeli ve Çorlu
ile birleşmiş durumdadır. Türkiye'de yapılan ticaretin merkezi konumundadır. İstanbul ili
özellikle endüstriyel hammadde kaynakları bakımından önemli potansiyellere sahiptir. İlde
belirlenen tek metalik maden oluşumu % 30-32 Mn tenörlü Çatalca-Binkılıç-İnceğiz sahası
olup, 300.000 ton görünür+muhtemel rezerv belirlenmiş saha geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Zeytinburnu – Halkalı - İkitelli çimento hammaddesi sahasında 35.200.000 ton kireçtaşı ve
15.000.000 ton killi şist rezervi mevcuttur. Şile - Ağva dolomit sahasında %15 -19 Mg0, %3138 Ca0 içerikli 11.682.000 ton görünür+muhtemel rezerv mevcuttur. Çatalca – Kalfaköy –
Domuzderesi sahasında %30 C (Domuzderesi) %0.29 C (Kalfaköy sahası) içerikli grafit
oluşumları belirlenmiştir ancak rezerv çalışmaları yapılmamış olup, eskiden işletilen önemsiz
bir grafit sahasıdır. Arnavutköy -Aktoprak kaolen sahası, %23-25 Al2O3 tenör ve 95.925 ton
görünür+muhtemel rezerve sahip olmasına rağmen bugün yerleşim alanının altında kalmış bir
sahadır. Kilyos - Kanlıbostan sırtı -Kısırkaya, Demirciköy, Uskumru ve Ağlamışkaya seramik kili
sahası %33-60 Al2O3 tenörle ve 22.532.470 ton görünür+muhtemel rezerve sahip iken bir
kısmı seramik şirketlerince alınmıştır. Bu sahaların bir kısmı üniversitelere tahsis edilmiş, büyük
bir kısmı yerleşim alanları altında kalmıştır.
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Eyüp Çiftalan – Kısırmandıra kil sahasında %25.6 – 41 Al2O3 ve %1-5 Fe2O3 tenörlü 1.120.130
ton görünür ve 5.102.265 ton muhtemel rezerv, kömür ile birlikte bulunmakta iken bu
sahaların büyük bir kısım kömür işletmecileri tarafından pasaya atılmıştır. Kalan kil rezervleri
ise 80–120 metre derinlikte olup ekonomik işletmecilik yapmak mümkün değildir.
Boğazın doğusunda ise Ömerli köyü ile Şile arasında bulunan bölge gerek seramik kili gerek
silis kumu açısından Türkiye'nin seramik ve döküm sanayisinin hammaddesi açısından kalbi
durumundadır. Bu malzemeler bitinceye kadar bu alanlarda madencilik devam etmelidir.
Bununla birlikte istifin en altında bulunan kaba taneli kumlar yıkanarak inşaat kumu olarak
İstanbul'a sunulmaktadır. Aynı istifte yer alan bu işletmelerinde korunarak hammadde temini
sağlanmalıdır.
Şile – Karakiraz – Avcıkoru – Üveyli seramik kili sahasında % 26 – 40 Al2O3 ve %1.4 – 6.19
Fe2O3 tenörlü 193.942.435 ton görünür, 85.564.166 ton muhtemel ve 57.789.393 ton
mümkün rezerv mevcuttur. Kartal, Paşaköy, Samandıra, Sultanbeyli sahasındaki % 93.19 –
93.98 SiO2, %2,2 – 3,3 Al2O3 ve %1.8 – 2.6 Fe2O3 tenörlü 16.465.884 ton görünür ve
31.881.768 ton muhtemel rezerve sahip kuvarsitler yerleşim altında kalmıştır. Bununla birlikte
Ömerli, Büyükdere ve Sarıyer sahalarında da iyi kalitede 15.175.000 ton jeolojik rezerve sahip
tuğla-kiremit toprağı belirlenmiştir.
İstanbul ili enerji hammaddelerinden kömür oluşumları bakımından önemlidir. Genel
Müdürlüğümüzün 1919-2001 yılları arasında il sınırları içerisinde kömüre yönelik yaptığı
çalışmalar sonucunda Silivri-Sinekli, Kemerburgaz-Ağaçlı ve Şile-Kirazlıyataktepe-AvcıkoruÜvezli linyit sahaları ortaya çıkarılmıştır. Silivri-Sinekli sahasında 114.000.000 ton görünür ve
76.000.000 ton muhtemel olmak üzere toplam 190.000.000 ton kömür rezervi tespit
edilmiştir. Kömür kapalı işletme yönetimi ile işletilebilir ancak üretim yapılmamaktadır. Teshin
ve Termik santrallerde kullanılabilir.
Kemerburgaz-Ağaçlı linyit sahasındaki kömürün alt ısı değeri 3200 Kcal/kg olup, Kömür açık
işletme yöntemi ile işletilmektedir. Şile-Kirazlıyataktepe-Avcıkoru-Üvezli linyit sahalarında
orijinal kömürde alt ısıl değeri 2915 Kcal/Kg’dır. Sahaların toplam rezervi 12.273.000 ton
görünür+muhtemel olarak tespit edilmiştir.
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3.9. İSTANBUL İLÇELERİ

İstanbul ilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen ve 22 Mart
2008 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 5747 sayılı yasa uyarınca 39 ilçesi vardır. Bunlardan
25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü ise Anadolu Yakası'nda bulunur.
İlk belediye benzeri teşkilâtın 1855 yılında Şehremaneti adıyla kurulduğu İstanbul'da,
Cumhuriyet sonrası belediye hizmetleri uzun süre Valilik tarafından verildi. 3 Nisan 1930'da
çıkarılan 1580 sayılı belediyeler yasasıyla İstanbul, 10'u il belediyesi sınırlarına dâhil olan
toplam 16 şubeye bölündü. Aynı yasayla şehremaneti ve şehremini gibi terimler de
kullanımdan kalktı.
1950'li yıllara kadar aynı şekilde yönetilen İstanbul'da ilk olarak 1954 yılında Şişli, 1957 yılında
ise Zeytinburnu'nun ilçe olmasıyla idarî sınırlarda ilk değişiklikler yaşandı. Giderek genişleyen
şehir sınırları ve artan nüfuslar nedeniyle bunu izleyen yıllarda yeni değişiklikler görüldü. 1963
yılında Gaziosmanpaşa; 1987 yılında Büyükçekmece, Kâğıthane, Pendik ve Ümraniye; 1989
yılında Küçükçekmece; 1990 yılında Bayrampaşa; 1992 yılında Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler,
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Güngören, Maltepe ve Sultanbeyli; 1993 yılında ise Esenler bağlı bulundukları ilçelerden
koparılarak bağımsız ilçeler hâline getirildiler.
Son olarak 2008 yılında Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt,
Sancaktepe ve Sultangazi'nin de ilçe statüsüne kavuşmasıyla birlikte İstanbul iline bağlı 39 ilçe,
782 mahalle, 152 köy bulunmaktadır. Tüm ilçeler, 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazete'de
yayınlanan yasayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içine dâhil edilmiştir. Yapılan
düzenlemeyle il sınırları içindeki tüm belde belediyeleri de feshedildi.
İstanbul’un Anadolu yakası ilçeleri listesi ( Asya yakasındaki ilçeler)
1.Adalar

8.Pendik

2.Ataşehir

9.Sancaktepe

3.Beykoz

10.Sultanbeyli

4.Çekmeköy

11.Şile

5.Kadıköy

12.Tuzla

6.Kartal

13.Ümraniye

7.Maltepe

14.Üsküdar

İstanbul’un Avrupa yakası ilçeleri listesi ( Rumeli Yakasındaki ilçeler )
1.Arnavutköy

14.Esenyurt

2.Avcılar

15.Eyüp

3.Bağcılar

16.Fatih

4.Bahçelievler

17.Gaziosmanpaşa

5.Bakırköy

18.Güngören

6.Başakşehir

19.Kâğıthane

7.Bayrampaşa

20.Küçükçekmece

8.Beşiktaş

21.Sarıyer

9.Beylikdüzü

22.Silivri

10.Beyoğlu

23.Sultangazi

11.Büyükçekmece

24.Şişli

12.Çatalca

25.Zeytinburnu

13.Esenler
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İLGİ GRUBU ve PAYDAŞ ANALİZİ
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile alakalı olarak fayda
sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz tesirlenen
bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.
Paydaşlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir tabiat turizmi gelişimine ve gayelerimize
ulaşmak için güvenebileceğimiz kişilerdir.
İlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir tabiat turizmi gelişimine müşterek değildir veya olmaları
gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakışı, tutumu olmalıdır ve hedeflere ulaşmak
için işbirliği yapmalıdır.
Bazen bir alaka grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, alaka
gruplarını işbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaş değeri verilmesi ile mümkün olur.
İlgi Grubu Kategorileri:
-

Yöre halkı, kişiler ve kurumlar,

-

Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri,

-

Bölgesel yetkililer,

-

Ulusal yetkililer,

-

Turizm ofisleri, yerel turizm teşkilatları, konaklama ve hizmet sunanlar, taşımacılar,

-

Turizmle alakalı sektörler,

-

Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret ve

sanayi odaları ve el sanatları ile alakalı birimler,
-

İşçi sendikaları, dernekler, STK’ lar,

-

Eğitim ile alakalı birimler,

İstanbul İlindeki Paydaşlar:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İlçe Kaymakamlıkları,
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türsab,
Ekoturizm Derneği, Turist Rehberleri Birliği (Tureb), Trakuş, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu,
Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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4. İSTANBUL TABİAT TURİZMİ ARZI
4.1. İSTANBUL’UN TABİAT TURİZMİ DEĞERLERİ

Şekil 5 Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı

İstanbul, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni ve aynı zamanda Anadolu ve Avrupa’yı birbirine
bağlayan bir coğrafyada yer almasıyla eşsizdir. Kentin içinden geçen boğaz, benzerine
rastlanması mümkün olmayan bir peyzaj ortaya çıkarmaktadır. Kentteki kültürel ve tarihi
değerlein yoğunlaştığı Tarihi Yarımada; Haliç, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile
çevrelenmiştir. Dolayısıyla İstanbul, insan eliyle oluşmuş kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı
sıra tabii değerleri açısından sa eşsiz bir potansiyele sahiptir.
Şehrin Marmara kıyıları, Boğaz kıyıları, Karadeniz kıyıları, kuzey ormanları ve tarımsal
toprakları tabiat turizmi ve yanı sıra agro-turizm, eko-turizm, spor turizmi açısından zengin bir
çeşitlilik sunmaktadır.

Üst ölçekli planlara uyum çerçevesinde, 1/1000.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında,
Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Adalar ilçeleri “Doğa Odaklı Turizm
Alanları” olarak belirlenmiştir.
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İstanbul’da tabiat yürüyüşü, atlı tabiat yürüyüşü, mağara turizmi, oryantiring, bisiklet turizmi,
kampçılık, yamaç paraşütü, tırmanma, olta balıkçılığı gibi tabiat aktiviteleri için uygun alanlar
bulunmaktadır.
4.2. İSTANBUL İLİNDE TABİAT TURİZMİ MAKSATLI KULLANILAN VE KORUMA STATÜLÜ
ALANLAR
4.2.1. TABİAT PARKLARI
Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın
dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, ifade eder.
Tabiat Varlığı ise “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları
veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su
altında bulunan değerler” olarak tanımlanmıştır. Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik
gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.
Adı

İlçesi

Polonezköy

Beykoz

Türkmenbaşı

Sarıyer

Parkorman

Sarıyer

Mehmet Akif Ersoy

Sarıyer

Marmaracık Koyu

Sarıyer

Kirazlıbent

Sarıyer

Falih Rıfkı Atay

Sarıyer

Kömürcübent

Sarıyer

Bentler

Sarıyer

Neşetsuyu

Sarıyer

Fatih Çeşmesi

Eyüp

Irmak

Sarıyer

Ayvatbendi

Eyüp

Göktürk Göleti

Eyüp

Büyükada

Adalar

Değirmenburnu

Adalar
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Adı

İlçesi

Dilburnu

Adalar

Mihrabat

Beykoz

Elmasburnu

Beykoz

Şamlar

Arnavutköy

Avcıkoru

Şile-Çekmeköy

Fatih Sultan Mehmet

Sarıyer

Çilingoz

Çatalca

Hacetderesi

Tuzla

Göztepe

Beykoz

Danamandıra

Silivri

Tablo 12 İstanbul İli Tabiat Parkı ilan edilen yerler

4.2.1.1. Polonezköy Tabiat Parkı
Polonezköy Tabiat Parkı, İstanbul’un Beykoz ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 1830 Polonya
Ayaklanması sırasında Devlet Başkanı olan ve sürgünden sonra da sürgün edilenlerin ilk siyasi
lideri olacak olan Prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında kurulmuştur.
Köyün adı kurucusunun adından dolayı Adamköy (Lehçe “Adampol”) olarak kullanılmıştır.
Köyün ilk sakinleri çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçinmekteyken şimdilerde Polonezköy,
meşhur bir tatil köyü haline gelmiştir. Tabiat Parkı’nın büyüklüğü 3004 hektardır.
Alanda bulunan tabii ve yapay kaynaklar ile mekanlar başlıca: Yürüyüş ve koşu parkuru (4800
metre), bisiklet parkuru, günübirlik kullanım alanları, Yaban Hayatı Şefliği, Sülün Üretme
İstasyonu, Geyik-Karaca Üretme İstasyonu, çok çeşitli restoranlar, kafeler, konaklama tesisleri,
atv kiralama yerleri, binicilik tesisleri, “Piknik Park” eğlence tesisi (Konaklama, hayvan parkı,
çocuk oyun alanları, piknik restoran yüzme havuzu, spor alanları) bulunmaktadır.
Polonezköy’de piknik, kamping, trekking, oryantring (yön bulma), tabiat yürüyüşü, koşu,
bisiklet turu gibi birçok etkinlik gerçekleştirilebilir.
Bölgede yer alan turistik tesislerde konaklayarak hafta sonu tatili de yapılabilir. Günübirlik
gezilere, pikniklere, restoranlarda akşam yemeği, bahçeli tesislerde et mangal keyfi, kır
düğünleri ve kurumsal etkinlikler gibi faaliyetlere de elverişli birçok alanı barındırmaktadır.
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Polonezköy’ün en eski evlerinden biri olan Zofia Ryzy Anı Evi, Czestochowa Meryem Ana
Killisesi, Mehmed Sadık Paşa’nın eşinin mezarının da yer aldığı Polonezköy mezarlığı,
Atatürk’ün Polonezköy’ü ziyareti sırasında kaldığı ev görülmesi gerekli mekanlardandır. Ayrıca
çeşitli dönemlerde düzenlenen ağaç oymacılığı, Polonezköy Kültür Evi’nde heykel ve resim
sergileri, müzik festivalleri ile de karşılaşabilirsiniz.
Haziran ayının birinci ve ikinci haftasonlarında düzenlenen Polonezköy Kiraz Festivali’ne katılıp
Polonezköy’den gelen folklor ekiplerini izleyebilir, köy kilisesi bahçesinde düzenlenen
resitallere katılabilirsiniz.
Alanda yer alan bisiklet parkurunda bisiklet severler keyifli zaman geçirebilirler.
Yorulduğunuzda çok çeşitli lezzetler sunan kaliteli restoranlarda dinlenip yemek yiyebilirsiniz.
Köy meydanında Arıcılık Müzesi’ni ziyaret edebilir, hediyelik eşya dükkanlarından sevdikleriniz
için hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.

Şekil 6 Polonezköy Tabiat Parkı
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Fotoğraf 98 Polonezköy Tabiat Parkı

Fotoğraf 99 Polonezköy Tabiat Parkı
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Fotoğraf 100 Polonezköy Tabiat Parkı
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4.2.1.2. Türkmenbaşı Tabiat Parkı
1998 yılında ilan edilen ve Türkmenistan ile ortak kültürlerin paylaşıldığı bir alan olarak
değerlendirilen

Tabiat

Parkı,

ismini

Türkmenistan

Devlet

Başkanı

Saparmurat

Türkmenbaşı’ndan almıştır. 5,60 hektar alanı kaplamakta olup hâkim ağaç türü fıstık çamıdır.
Alanda planlama çalışmaları devam etmektedir.

Fotoğraf 101 Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Fotoğraf 102 Türkmenbaşı Tabiat Parkı
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4.2.1.3. Parkorman Tabiat Parkı
Parkorman Tabiat Parkı, Maslak Fatih Ormanı içerisinde yer alan, konser ve festivallerin,
kurumsal etkinliklerin yapılabildiği, yaklaşık 10.000 kişi kapasiteli açık alanı ve tabiatın
kucağında yer alan kapalı mekanları ile İstanbul şehir merkezine yakın olmasıyla ziyaretçiler
tarafından en çok tercih edilen alanlardan biridir. 04.06.2008 yılında Tabiat Parkı olarak ilan
edilen Parkorman Tabiat Parkı 148,12 hektar büyüklüğündedir.
Tabiat Parkı’nda konser ve etkinlik alanı, soyunma kabinleri ve duşlar, kafeterya, tematik
bahçeler (Osmanlı Bahçesi ve Japon Bahçesi), kameriyeler ve büfe, restoran gibi üniteler yer
almaktadır. Konser, festivaller ve kurumsal etkinlikler için birçok açık ve kapalı alan etkinlikleri
Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilebilir. Osmanlı ve Japon Bahçelerinde tematik alan gezileri
yapılabilir. Tabiat Parkı tabiatın yürüyüşleri, bisiklet ve kros gibi sporlar için de uygun alanlara
sahiptir.

Fotoğraf 103 Parkorman Tabiat Parkı
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Fotoğraf 104 Parkorman Tabiat Parkı

Fotoğraf 105 Parkorman Tabiat Parkı
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Şekil 7 Parkorman Tabiat Parkı

4.2.1.4. Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkı’ndan biri olan Mehmet Akif Ersoy
Tabiat Parkı, ismini Şair Mehmet Akif Ersoy’dan almıştır. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen ve
23,10 hektar alana sahip Tabiat Parkı, zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç
türü, meşe ve gürgendir.
Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na gelen aileler için kır lokantası, kır kahvesi, mini futbol
sahası, günübirlik kullanım alanları ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Orman içi patikalarda
tabiat yürüyüşü yapılabilir. Ayrıca Tabiat Parkı’na gelen kalabalık grupların; toplantı,
organizasyon, kır düğünü, özel davetler gibi birçok etkinliği tabiat ile iç içe yapabilmelerine
olanak sağlayan etkinlik alanları da mevcuttur.
Özel vasıta ile sahil yolundan Çayırbaşı sapağından dönülerek, Levent-Maslak yönünden
Bahçeköy tabelalarını takip ederek alana ulaşılabilir.
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Ana giriş kapısı BahçeköyÇayırbaşı yolu üzerindedir. Toplu taşımayı kullanacak olanlar alana
varış için Levent Büyükdere Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine
ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM”
otobüsleri ile alana ulaşabilirler.

Şekil 8 Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

Fotoğraf 106 Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
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Fotoğraf 107 Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

Fotoğraf 108 Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
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4.2.1.5. Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
Tabiat Parkı, ismini batısında bulunan koydan almıştır. Mavromoloz ormanları içinde yer alan
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı, 11.07.2011 yılında ilan edilmiş olup 7,42 hektar alanı
kaplamaktadır. Aynı zamanda Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisindedir. Alanda
ibreli ağaç türleri hakimdir.
Zengin bitki örtüsü ve çam kokuları ile eşsiz manzarasına ek olarak, alanın hemen girişinde sizi
karşılayan plajıyla saklı bir cennet güzelliğinde bir tabiat harikası olarak dikkat çekmektedir.
Günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Orman içi patikalarda tabiat
yürüyüşü yapılabilir. Tabiat Parkı içerisinde kır evleri, kır lokantası, büfe, çocuk oyun alanı ve
plaj bulunmaktadır.
Sarıyer yolu üzerinden Rumeli Kavağı’na gelindiğinde sol tarafta sahili takip eden yolun
sonunda yer almaktadır.

Fotoğraf 109 Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

192

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Fotoğraf 110 Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Şekil 9 Marmaracık Tabiat Parkı
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Belgrad Ormanı
Roma İmparatorluğu Dönemi’nden itibaren bir dünya başkenti özelliği kazanmış olan bu
kentteki yaşam kalitesinin sürdürülebilmesinin, ancak ormanların korunması ve doğru şekilde
işletilmesi ile gerçekleştirilebileceği daha o dönemlerde anlaşılmış ve yüzyıllar boyunca Bizans
ve Osmanlı İmparatorlukları Dönemi’nde de bu yöndeki politikalar büyük oranda kesintisiz bir
şekilde uygulanmıştır. Belgrad Ormanı, Osmanlı Sultanlarının adeta üzerine titredikleri bir
orman halini almıştır. Bunun en önemli göstergesi ise, bu dönemde ormanın ve su yollarının
korunması için kurulan teşkilat yapısı ve bu yapının bizzat Sultanlar tarafından ferman ve
emirlerle sürekli denetim altında tutulmasıdır.
Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad seferi sonrasında yanında getirdiği Sırp esirleri bu orman
içerisine yerleştirmiş (1521), kurulan bu köye “Belgrad Köyü” ve dolayısıyla ormana da
“Belgrad Ormanı” adı verilmiştir. Daha sonra köyün bent sularına zarar verdiği anlaşıldığından
köy buradan topluca alınarak başka bir yere iskân edilmiş (1894), bundan sonra orman
muhafaza altına alınmış, ağaç kesimi yasaklanmıştır. Mimar Sinan, Belgrad Ormanındaki
Bentlerde bulunan suları 33 su kemerini birbirine ekleyerek İstanbul’a ulaştırmıştır.
Kırkçeşme Su Yoluyla mimarlık ve mühendislik bakımından eşsiz bir eser ortaya koymuştur. Bu
eser o kadar önemlidir ki Roma İmparatorluğu döneminden sonra 20. yy’e gelene dek inşa
edilmiş en önemli su iletim sistemlerinden biridir. Ormanın muhafaza ormanı olarak
ayrılmasındaki en büyük etken; yüzlerce yıl İstanbul’un su ihtiyacını karşılamış olması ve hala
bu fonksiyonlarını yerine getiren Kırkçeşme ve Taksim su yolları içerisinde yedi adet bendin bu
orman içerisinde yer almasıdır. Belgrad Ormanı’nda bulunan dokuz adet Tabiat Parkı yerli ve
yabancı ziyaretçilere çok çeşitli rekreasyonel olanaklar sunmaktadır. Türkiye’nin ilk Av
Hayvanları Üretme Sahası olarak 1955 yılında kurulan Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu da
Belgrad Ormanı’nda bulunmaktadır.
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4.2.1.6. Kirazlıbent Tabiat Parkı
Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkı’ndan biri olan Kirazlıbent Tabiat
Parkı, ismini II. Mahmut’un Kirazlı Deresi üzerine 1818 yılında yaptırdığı ve Kırkçeşme Su
Yolu’nun son benti olan Kirazlı Bent’ten alır. 19,14 hektar alana sahip Tabiat Parkı 11.07.2011
tarihinde ilan edilmiş olup zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç türü, meşe
ve gürgendir.
Uzun ve sık ormanıyla geniş bir alana yayılmış olan Kirazlıbent Tabiat Parkı, günübirlik kullanım
alanları ile piknik yapmaya olanak sağlar. Tabiat Parkı’nda çeşme, büfe, piknik üniteleri, mescit,
çocuk oyun alanı ile toplantı ve organizasyonlar için uygun alanlar mevcuttur. Tabiat
Parkı’ndaki orman içi patikalarda tabiat yürüyüşü yaparken; uzun ve sık bir biçimde ormana
yayılan ağaçların arasındaki dereyi görebilir ve ormanın farklı güzelliklerini keşfetme şansına
sahip olabilirsiniz.
Belgrad Ormanı’na Bahçeköy kapısından girildiğinde Kemerburgaz istikametindeki yol
üzerinde ve Irmak Tabiat Parkı’nın karşısında yer almaktadır. Toplu taşımayı kullanacak olanlar
Bahçeköy’e varış için Levent Büyükdere Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M”

Şekil 10 Kirazlıbent Tabiat Parkı Ulaşım
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otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra
“42 HM” otobüslerine binip son durakta inebilirler. Bahçeköy’e ulaştıktan sonra taksi ile alana
ulaşabilirler.

Fotoğraf 111 Kirazlıbent Tabiat Parkı

Fotoğraf 112 Kirazlıbent Tabiat Parkı

Fotoğraf 113 Kirazlıbent Tabiat Parkı
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4.2.1.7. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
İsmini ünlü edebiyatçı Falih Rıfkı Atay’dan alan Tabiat Parkı 16,33 hektarlık bir alanı
kaplamakta olup 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferi
dönüşü getirilen Sırp esirlerin yaşadığı köy, Tabiat Parkı’nın sınırları içinde bulunmaktaydı. Bu
köy daha sonra, içme sularının kirlenmesi sebebiyle şimdiki Bahçeköy’e taşınmıştır. Açık ve
kapalı alanları ile dört mevsim ziyaretçilerin tercih ettiği bir tabiat parkıdır.
Tabiat Parkı’nın içinde tarihi kilise kalıntıları ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferi
sonrasında getirdiği Sırp esirlerin yaşadığı köye ait kalıntılar yer almaktadır. Ayrıca Tabiat
Parkı’nın tam karşısında Geyik Üretme İstasyonu bulunmaktadır. Dinlenmek için yaz-kış açık
bir kır lokantası, Tabiat Parkı’nın içinden geçen bir dere ve piknik yapmak için uygun günübirlik
kullanım alanları bulunmaktadır.
Ayrıca alanda; otopark, içme suyu çeşmeleri, çocuk oyun alanı, tabiat yürüyüşü için patikalar
ve yağmur barınağı da yer almaktadır. Piknik yapmak isteyenler için uygun günübirlik alanlar
bulunan Tabiat Parkı’nda geyikleri görmek isteyenler Geyik Üretme İstasyonu’nu yol
kenarından izleyerek geyikleri görme fırsatı bulabilecekleri gibi ürkek sincapları uzaktan
izleyebilirsiniz. Atmaca, Şahin gibi kuş türleri de zaman zaman ağaçların dallarında
görülebilmektedir.

197

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI

Şekil 11 Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

Yemek yiyip dinlenmek isteyenler için Tabiat Parkı’nın içinde yer alan kır lokantasında kışın
odun sobası eşliğinde çayınızı yudumlayabilir, yazın ise bahçedeki masalarda kuş cıvıltılarını
dinleyebilirsiniz. Ayrıca Neşetsuyu Tabiat Parkı’nda bulunan Büyük Bend’in etrafını dolaşan
koşu parkuruna buradan da geçiş yapılabilirsiniz.
Belgrad Ormanları’nın Bahçeköy girişinden girildikten sonra tabelaların size rehberlik ederek
ulaşacağınız Neşetsuyu Tabiat Parkı’na komşu durumdadır.
Neşetsuyu Tabiat Parkı içerisindeki koşu parkurundan da alana geçiş yapılabilmektedir.
Kemerburgaz’dan Göktürk ve Kurtkemeri güzergahını izleyerek alana ulaşılabilir. Toplu
taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için, Levent Büyükdere Caddesi üzerinden
Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını
kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip Bahçeköy’e ulaştıktan
sonra taksi ile alana ulaşabilirler.
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Fotoğraf 114 Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

Fotoğraf 115 Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı- Eski kilise kalıntıları
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Fotoğraf 116 Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

4.2.1.8. Kömürcübent Tabiat Parkı
Tabiat Parkı’nın ismi, II.Osman’ın Topuz Deresi üzerine inşa ettirdiği ve Belgrad Ormanı’nın en
eski bendi olan Kömürcübend’den gelmektedir. Tabiat Parkı, 2,90 hektarlık bir alan
kaplamaktadır. Kömürcübend Tabiat Parkı’na komşu Geyik Üretme İstasyonu bulunmaktadır.
Tabiat Parkı’nın bitişiğinde Kömürcübend ile Geyik Üretme İstasyonu yer almaktadır. Alanda
yer alan otopark, piknik üniteleri, dere, yürüyüş için orman yolları, çeşme, büfe, mescit, kır
lokantası, kameriyeler ve yağmur barınağı gibi üniteler bulunmaktadır. Tabiat Parkı günübirlik
kullanımlar için uygun alanlar barındırmakta ve ortasından geçen deresi ile ziyaretçilerin
rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Grup gezileri, toplantılar ve organizasyonlar için
uygun bir alandır. Çocuklar için çocuk oyun alanı, yürüyüş yapmak isteyenler için uygun orman
yolları yer almaktadır. Belgrad Ormanları’na Bahçeköy girişinden girdikten sonra tabelaları
takiben varılan Neşetsuyu ve Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı’nı geçerek Kömürcübend Tabiat
Parkı’na varılır. Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için, Levent Büyükdere
Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman
metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip son durakta
inebilirler. Bahçeköy’e ulaştıktan sonra taksi ile alana ulaşabilirler.
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Şekil 12 Kömürcübent Tabiat Parkı

Fotoğraf 117 Kömürcübent Tabiat Parkı
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Fotoğraf 118 Kömürcübent Tabiat Parkı

4.2.1.9. Bentler Tabiat Parkı

Şekil 13 Bentler Tabiat Parkı

Belgrad

Ormanı’ndaki

özel

tabiat

parklarından

birisi

olmakla

beraber

Osmanlı

İmparatorluğu’ndan kalma üç adet tarihi bendi de bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı
İmparatorluğu zamanında şehrin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulan ve Taksim suyu
bentleri adıyla anılan Topuzlu Bend (1750), Valide Bendi (1797), II. Mahmud Bendi - Yeni Bend
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(1839), görülmesi gereken tarihi yapılardır. Alandaki tarihi çeşmeler halen ziyaretçilere içme
suyu sağlamaktadır. Alanın büyüklüğü 16,30 hektar olup 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir.
Tarihi çeşmeleri ve üç adet tarihi bendi, kameriyeleri, piknik alanları, çocuk oyun alanları,
otoparkı, orman içi yürüyüş patikaları, çok çeşitli bitki ve hayvan türü çeşitliliği ile dört mevsim
halkın hizmetine sunulmuştur. Günübirlik kullanım alanlarında piknik yapılabilir, II. Mahmud
Bendi’nin etrafında yürüyüşe çıkılabilir, dağ bisikleti ile bisiklet turuna çıkılabilir, orman içi
patikaları ile tabiat yürüyüşü yapılarak tabiatı keşfedebilirsiniz. Çocuk oyun alanları ile aileler
içinde uygun bir tabiat parkı olma özelliğindedir.
Belgrad Ormanları’na Bahçeköy girişinden sağ güzergahı takip ederek alana kolayca ulaşılabilir.
Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için, Levent Büyükdere Caddesi üzerinden
Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını
kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip Bahçeköy’e ulaştıktan
sonra taksi ile Tabiat Parkı’na ulaşabilirler.

Fotoğraf 119 Bentler Tabiat Parkı
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Fotoğraf 120 Bentler Tabiat Parkı

Fotoğraf 121 Bentler Tabiat Parkı
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4.2.1.10. Neşetsuyu Tabiat Parkı
Belgrad Ormanları’nın içinde bulunan Neşetsuyu Tabiat Parkı, ismini Müderris Neşet Bey’den
(1881-1929) almıştır. Müderris Neşet Bey, eski adıyla “Orman Mektebi Alisi” şimdiki adıyla
“İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi”nde Rektörlük görevi yapmıştır, Belgrad Ormanları’nın
ıslahı için de ayrıca çaba sarfetmiştir. 67,30 hektar büyüklüğündeki Tabiat Parkı 11.07.2011
tarihinde ilan edilmiştir. Ulaşım kolaylığıyla da İstanbullulara haftanın yedi günü rekreasyonel
hizmet sunmaktadır.

Şekil 14 Neşetsuyu Tabiat Parkı

Alanda ücretsiz otopark, sporcu soyunma kabinleri, piknik masaları, mescit, büfe, Büyük
Bent’in etrafında koşu parkuru, alanı ikiye bölen bir dere, barbekü alanı, kültür fizik aletleri,
kameriyeler ile ziyaretçilerin günübirlik kullanımına sunulmuştur. Spor aletleri ve gölet
etrafında yer alan 6,5 km’lik koşu parkuru ile eşsiz tabiat manzarası ve kuş sesleri eşliğinde,
profesyonel sporcular da dahil olmak üzere, spor yapmak için tercih edilebilecek bir tabiat
harikası olan alanda, III.Ahmet tarafından yaptırılan Büyük Bent görülmesi gereken yerler
arasındadır. Eşsiz tabiatı ve şehir merkezine yakınlığı ile tabiat turizmi açısından yerli ve
yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği bir alandır.
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Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için, Levent Büyükdere Caddesi üzerinden
Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını
kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip Bahçeköy’e ulaştıktan
sonra taksi ile Neşetsuyu Tabiat Parkı’na ulaşabilirler.

Fotoğraf 122 Neşetsuyu Tabiat Parkı

Fotoğraf 123 Neşetsuyu Tabiat Parkı
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Fotoğraf 124 Neşetsuyu Tabiat Parkı

Fotoğraf 125 Neşetsuyu Tabiat Parkı
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4.2.1.11. Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı Bahçeköy-Kemerburgaz yolu üzerinde bulunmaktadır. İsmini
Osmanlı İmparatorluğunun Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’ten alan ve halkın içme suyu
almak için uğradığı çeşmesiyle bilinen Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı, 29,50 hektar
büyüklüğündedir, 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Tabiat Parkı’na dört mevsim ziyaretçi
gelmektedir.

Şekil 15 Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Tabiat Parkı’nın girişinde içme suyu alınabilen bir çeşme, içerisinde kır lokantası ve kır kahvesi,
organizasyonlar için kullanılabilecek alanlar, çocuk oyun alanı, piknik yapmaya elverişli
günübirlik kullanım alanları, otopark, mescit, yürüyüş yapmak için orman içi yollar ve yağmur
barınağı bulunmaktadır. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, Tabiat Parkı’nın
sakin ortamında tabiat yürüyüşüne çıkarak dört mevsim ormanın farklı güzelliklerini keşfetme
şansına sahip olacaklardır. Alan oryantiring (yön bulma) sporuna elverişli bir yapıya sahiptir.
Irmak Tabiat Parkı ve Kirazlıbent Tabiat Parkı’na çok yakın olan alana Bahçeköy-Kemerburgaz
yolu üzerinden ulaşılabilir. Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için Levent
Büyükdere Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-
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Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip
son durakta inerek Bahçeköy’e ulaştıktan sonra taksi ile Tabiat Parkı’na ulaşabilirler.

Fotoğraf 126 Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Fotoğraf 127 Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
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Fotoğraf 128 Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

4.2.1.12. Irmak Tabiat Parkı
Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz adet tabiat parkı’ndan biri olan Irmak Tabiat Parkı,
ismini alan içerisinden geçen dereden almaktadır. 10 hektar alana sahip Tabiat Parkı,
11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Zengin bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Hakim ağaç
türü meşe ve gürgendir. Tabiat Parkı içerisinde Kırkçeşme Su Yolu’na ait çeşitli su yapıları
bulunmaktadır. Büyük Bend, bunlardan biridir. Bir diğer su yapısı da Çiftehavuz’dur. Çeşitli
zamanlarda yapılan onarımlarla havuz özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da işlevini
hala devam ettirmektedir.
Günübirlik kullanım alanları piknik yapmaya olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere
yönelik kır lokantası, büfe ve çocuk oyun alanları bulunmakla birlikte orman içi patikalarda
tabiat yürüyüşü yapılabilir. Neşetsuyu Tabiat Parkı’nda başlayan 6 km’lik koşu ve yürüyüş
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parkurunun diğer girişi de Irmak Tabiat Parkı’nda bulunmaktadır. Yaz-kış açık olan Tabiat
Parkı’nda tabiatın her mevsimdeki farklı güzelliklerini keşfetme şansına sahip olacaksınız.

Şekil 16 Irmak Tabiat Parkı

Fotoğraf 129 Irmak Tabiat Parkı

Maslak-Bahçeköy yönünden gelenler için de Kemerburgaz yönünden gelenler için de
Bahçeköy-Kemerburgaz yolu üzerinde sağ tarafta tabelasıyla kendini gösteren bu Tabiat Parkı,
Kirazlıbent Tabiat Parkı’nın karşısında bulunmaktadır. Toplu taşımayı kullanacak olanlar
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Bahçeköy’e Varış için, Levent Büyükdere Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M”
otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra
“42 HM” otobüslerine binip son durakta inebilirler. Bahçeköy’e ulaştıktan sonra taksi ile
alana ulaşabilirler.

Fotoğraf 130 Irmak Tabiat Parkı

4.2.1.13. Ayvad Bendi Tabiat Parkı
Adını III. Mustafa zamanında (1765) inşa edilen Ayvat Bendi’nden almıştır. Osmanlı
döneminden kalma Ayvat Bendi ve alanın girişinde yer alan Kurt Kemeri mutlaka görülmesi
gereken alanlardandır. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen ve 50 hektarlık alan kaplayan Tabiat
Parkı çok çeşitli faaliyetler için ziyaretçilere hizmet vermektedir.
Alanda otopark, çeşme, büfe, kır lokantası, piknik üniteleri, günübirlik kullanım alanının
içinden geçen bir dere, yürüyüş yolları, günübirlik kullanım alanının tam karşısında yer alan Su
Kemeri, çocuk oyun alanı, kameriyeler ile ziyaretçilerin rekreasyon ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Şehrin stresli hayatından uzaklaşmak isteyenler için iyi bir tercih olan Ayvat
Bendi Tabiat Parkı’nda piknik yapmaya uygun günübirlik kullanım alanları ve piknik üniteleri
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ile tabiat yürüyüşü yapmak isteyenler için toprak yürüyüş yolu ve çocuklar için çocuk oyun
alanı bulunmaktadır. Spor yapma imkanları da bulunan Tabiat Parkı’nda 8,5 km uzunluğunda
bisiklet parkuru yer almaktadır. Ayrıca alanda bulunan Eyüp Belediyesi’ne bağlı Kurt Kemeri
Sosyal Tesisleri ziyaretçilere hizmet vermektedir. Toplantı ve organizasyonlar için de uygun bir
alan olma özelliğindeki Ayvat Bendi’nin etrafında kamp kurmak için uygun alanlar da
bulunabilir.
Belgrad

Ormanı’na

Kemerburgaz’dan

girildikten

sonra

Kemerburgaz-

Kurtkemeri

güzergahından; Kemerburgaz’dan girildikten sonra Kemerburgaz-Çiftalan yolu üzerinden
alana ulaşılabilir. Toplu taşımayı kullanacak olanlar Bahçeköy’e varış için, Levent Büyükdere
Caddesi üzerinden Bahçeköy yönüne giden “42 M” otobüslerine ya da Yenikapı-Hacıosman
metro hattını kullanarak Hacıosman’a geldikten sonra “42 HM” otobüslerine binip son durakta
inebilirler. Bahçeköy’e ulaştıktan sonra taksi ile alana ulaşabilirler.

Şekil 17 Ayvad Bendi Tabiat Parkı
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Fotoğraf 131 Ayvad Bendi Tabiat Parkı

Fotoğraf 132 Ayvad Bendi Tabiat Parkı
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4.2.1.14. Göktürk Göleti Tabiat Parkı
Göktürk Göleti Tabiat Parkı, ismini bir bölümü alan içerisinde bulunan Göktürk Göleti’nden
almaktadır. Göktürk Göleti, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kontrolünde olup alan
çevresinde sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Gölet, Karanlıkdere ve kolları tarafından
beslenmektedir. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen ve 56 hektar alana sahip Tabiat Parkı zengin
bir flora ve fauna varlığına sahiptir. Alanda hakim ağaç türü meşe ve gürgendir.
Tabiat Parkı’nda kır lokantası, büfe, günübirlik kullanım alanları, piknik üniteleri, orman içi
yürüyüş yolları, mescit, çocuk oyun alanları ile yöresel ürün satışı yapılan stantlar yer
almaktadır. Tabiat Parkı tabiat etkinlikleri ve tabiat yürüyüşlerine müsait yapısıyla dikkat
çekmektedir. Günübirlik kullanım için uygun alanları ve çeşmeleriyle dinlenmek için de tercih
edilen bir tabiat parkıdır. Göktürk Göleti Tabiat Parkı görülmesi gereken yerler arasında
olmakla beraber, gölet çevresi yürüyüş, koşu, bisiklet turu gibi etkinlikler için de uygundur.

Şekil 18 Göktürk Göleti Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 133 Göktürk Göleti Tabiatı Parkı

Fotoğraf 134 Göktürk Göleti Tabiatı Parkı
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4.2.1.15. Büyükada Tabiat Parkı
Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı Büyükada Tabiat Parkı’nda; konaklama imkanları, kendine has
güzelliği ve bol oksijeni ile tercih edilen yerlerden biridir. Hafta sonunuz ve boş günleriniz için
iyi bir alternatif olan Büyükada Tabiat Parkı yaz aylarında Adalardaki en korunaklı yerlerden
biri olması sayesinde deniz turizmi içinde tercih edilmektedir. Gün batımının romantik etkisiyle
herkesi büyüleyen Büyükada Tabiat Parkı, İstanbul’un kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp
huzur bulabileceğiniz bir yerdir. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen Büyükada Tabiat Parkı 4,46
hektarlık alana yayılmıştır. Büyükada Tabiat Parkı, kuş göç yolu üzerinde bulunmaktadır.

Şekil 19 Büyükada Tabiatı Parkı

Tabiat ve deniz turizminin birleştiği yer olan Büyükada Tabiat Parkı, günübirlik veya
konaklamak için gelen ziyaretçilere; çeşitli büyüklüklerde konaklama üniteleri, spor sahaları,
çocuk oyun alanları, havuz, kır lokantası, kır kahvesi, toplantı salonu ve büfeleri ile hizmet
vermektedir. Çam ağaçlarıyla kaplı Büyükada Tabiat Parkı’nda dört mevsim temiz, rahat ve
konforlu bir konaklama hizmeti verilmektedir.
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Tabiat Parkı’nın sahil bölgelerinde duş, soyunma kabini ve şezlong-şemsiye gibi hizmetlerin
verildiği plaj alanları ve deniz manzarası eşliğinde piknik yapmak için uygun günübirlik kullanım
alanları bulunmaktadır.
Tabiat Parkı çevresinde yer alan Aya Nikola Manastırı, Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi, Rum
Yetimhanesi, II. Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Camii ve İstanbul manzaralı
tepeler görülmeye değerdir. tekne veya deniz otobüsü ile; Avcılar, Sirkeci ve Yalova’dan ise yaz
aylarında faaliyette olan özel tekneler ile gelerek Tabiat Parkı’na fayton, bisiklet veya
yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca işletmeci yaz aylarında Kartal’dan Büyükada Tabiat Parkı’na
tekne seferleri düzenlemektedir.

Fotoğraf 135 Büyükada Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 136 Büyükada Tabiatı Parkı

Fotoğraf 137 Büyükada Tabiatı Parkı
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4.2.1.16. Değirmenburnu Tabiat Parkı
1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum yılı maksadıyla kurulan Değirmenburnu Tabiat Parkı adını
içinde bulunan tarihi değirmenden almaktadır. Çam kokusunun, deniz kokusuna karıştığı,
deniz kenarında boylu boyunca uzanan harika manzarasıyla ziyaretçileri büyüleyen
Değirmenburnu Tabiat Parkı, İstanbul’un kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp huzur
bulacağınız bir yerdir. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen Değirmenburnu Tabiat Parkı 12,28
hektarlık alana sahiptir ve Heybeliada’da bulunmaktadır.
Çam ağaçlarıyla kaplı alanda deniz manzarası eşliğinde piknik yapmak için günübirlik kullanım
alanları bulunmakla birlikte çocuk oyun alanları, spor sahası, kır lokantası ve kır kahvesi
mevcuttur. Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler plajda bulunan duş, soyunma kabini ve şezlongşemsiye gibi hizmetlerden yararlanabilir, bisiklet kiralama noktasından bisiklet kiralayarak
Heybeliada’yı keşfedebilir. Tabiat Parkı’nda bulunan Eski Değirmen’in tarihi Bizans dönemine
kadar uzandığı, savunma maksatlı gözetleme kulesi olarak kullanıldığı ve sonradan değirmen
olarak buğday öğütülmesinde kullanıldığı bildirilmektedir. Tabiat Parkı’nın çevresinde yer alan
Ümit Tepesi’ndeki Rum Ortodoks Ruhban Okulu, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi ve
Heybeliada Sanatoryumu görülebilecek yerler arasındadır.

Şekil 20 Değirmenburnu Tabiatı Parkı
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Heybeliada’ya Kabataş, Kadıköy, Bostancı ve Kartal’dan vapur, özel tekne veya deniz otobüsü
ile; Avcılar, Sirkeci ve Yalova’dan ise yaz aylarında faaliyette olan özel tekneler ile gelerek,
yürüme mesafesindeki Tabiat Parkı’na ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf 138 Değirmenburnu Tabiatı Parkı

Fotoğraf 139 Değirmenburnu Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 140 Değirmenburnu Tabiatı Parkı

Fotoğraf 141 Değirmenburnu Tabiatı Parkı
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4.2.1.17. Dilburnu Tabiat Parkı
Marmara mavisi ve çam ağaçlarının fıstıki yeşili ile bir araya gelmiş tam bir tabiat harikası olan
Dilburnu Tabiat Parkı ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında piknik için Büyükada’ya gelenler için
en simge mekandır. 11.07.2011 tarihinde ilan edilen Dilburnu Tabiat Parkı 6,88 hektarlık bir
alana sahiptir. Dilburnu Tabiat Parkı, kuş göç yolu üzerinde bulunmaktadır.
Buruna doğru yaklaşık 500 metre uzayan çam ağaçlarıyla kaplı alanda deniz manzarası
eşliğinde piknik yapmak için piknik üniteleri, çeşme ve ateşli piknik noktalarının bulunduğu
günübirlik kullanım alanı bulunmakla birlikte spor alanı, çocuk oyun alanı ve kır lokantası
mevcuttur. Tabiat Parkındaki 1 km.’lik parkurda deniz manzarası eşliğinde; yürüyüş, koşu ve
bisiklet turu yapma imkanları vardır. Dilburnu Tabiat Parkı piknik ve sportif faaliyetlerin
yanında mevcut seyir teraslarında, eşsiz manzarayı seyredebilirsiniz. Tabiat Parkı çevresinde
yer alan Aya Nikola Manastırı, Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi, Rum Yetimhanesi, II.
Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Camii ve İstanbul manzaralı tepeler görülmeye
değerdir.

Şekil 21 Dilburnu Tabiat Parkı

Büyükada’ya Kabataş, Kadıköy, Bostancı ve Kartal’dan vapur, özel tekne veya deniz otobüsü
ile; Avcılar, Sirkeci ve Yalova’dan ise yaz aylarında faaliyette olan özel tekneler ile gelerek
Tabiat Parkı’na fayton, bisiklet veya yürüyerek ulaşabilirsiniz.
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Fotoğraf 142 Dilburnu Tabiatı Parkı

Fotoğraf 143 Dilburnu Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 144 Dilburnu Tabiatı Parkı

Fotoğraf 145 Dilburnu Tabiatı Parkı
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4.2.1.18. Mihrabat Tabiat Parkı
Mihrabat Tabiat Parkı olarak ilan edilen saha ismini, Nevşehirli İbrahim Paşa’nın Sadrazamlığı
sırasında yaptırdığı Mihrabat Kasrı’ndan almıştır. Osmanlı Padişahları’ndan I.Mahmut
tarafından kurulmuş ve Sultan Abdulhamit Han’ın Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa’nın eşi
Necibe Hanım tarafından Mısır’lı Abbas Halim Paşa’nın kızı Rukiye Hanım’a yüz görümlüğü
olarak hediye edilmiştir. Kanlıca’da, Boğaziçi’ne hakim bir tepede yer alan Mihrabat Tabiat
Parkı çok uzun yıllardır İstanbul Boğazı’nın çeşitli güzelliklerine ve tarihi olaylara şahitlik
etmektedir. Osmanlı döneminde de önemli mesire alanları arasında yer alan Tabiat Parkı
11.07.2011 tarihinde ilan edilmiş olup büyüklüğü 20 hektardır.
Tabiat Parkı giriş ve çıkışlarında güvenlik noktaları, restoran ve büfe, boğazı gören bir alanda
düğün, davet ve organizasyonlar için ayrılmış yeşil alan, koru içinde çocuk oyun alanları ve
okulların etkinlik yapabileceği “Tabiatda Bir Gün” etkinlik alanı, otopark alanı, çeşmeler, mescit
ve tuvaletler, koşu ve yürüyüş yolları, kültür-fizik aletleri ve manzara seyir terasları,
kameriyeler, amfi tiyatro alanı yer almaktadır. Tabiat Parkı içinde İstanbul Boğazı’nın en çok
rastlanan ve çok uzaklardan görülse bile kendini belli eden bir estetiğe sahip fıstık çamlarının
görkemine şahit olabilirsiniz. Bahar aylarında muhteşem bir çiçeklenme ile İstanbul Boğazı’nı
pembeye boyayan erguvanları izleyebilirsiniz. Defne ve ıhlamur kokuları içinde yürüyüş
yapabilir, seyir teraslarında İstanbul Boğazını seyre dalabilirsiniz. Tabiat Parkı içinde çocukların
vakit geçirebileceği parklar ve tabiat etkinlikleri ile yarışmalar düzenleyebilecekleri alanlar yer
almaktadır.
Günübirlik okul gezilerinin yapılabildiği alanda ayrıca basketbol ve futbol sahaları da
bulunmaktadır. Yürüyüş alanlarında sakin bir tabiat gezintisine çıkabilir, koru girişinde yer alan
restoran’da dinlenip yemek yiyebilirsiniz. Ayrıca kır düğünü yapılabilecek bir alan da Boğazı
gören bir konumda korunun içinde bulunmaktadır.
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Şekil 22 Mihrabat Tabiatı Parkı

Mihrabat Tabiat Parkı’na sahilden (Kanlıca yönünden) girilebildiği gibi, TEM bağlantı yolu
Kavacık Tekke mevkiinden de ulaşılabilir.

Fotoğraf 146 Mihrabat Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 147 Mihrabat Tabiatı Parkı

Fotoğraf 148 Mihrabat Tabiatı Parkı
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4.2.1.19. Elmasburnu Tabiat Parkı
Beykoz ilçesi Riva yolu üzerinde yer alan Tabiat Parkı’nın büyüklüğü 13,34 hektardır ve
11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Çadırlı konaklama, yüzme ve diğer rekreasyonel faaliyetler
için uygundur.
Tabiat Parkı içerisinde yer alan Elmasburnu Plajı, Riva’da bulunan üç adet plajdan biridir. Plaj
içinde soyunma kabinleri ve duşlar bulunmaktadır. Alanda denize girmenin yanında su sporları
da yapılabilir. Tabiat Parkı’nda kır lokantası, büfe ve piknik yapmaya elverişli günübirlik alanlar
mevcuttur.
Konaklama yapmak isteyen ziyaretçiler için alanda hazır çadır ve konaklama üniteleri ile
yanınızda getireceğiniz çadır ve kamp ekipmanlarını kurabileceğiniz uygun alanlar da
mevcuttur. Tarihi yapılardan olan Riva Kalesi ve en eski gemicilik kurumlarından biri olan
Tahlisiye Teşkilatı binası da bölgeye gelenlerin ziyaret etmesi önerilen yerlerdendir. TEM
otoyolu üzerinden, Kavacık’tan Riva’ya ulaşan otoyol ile alana ulaşılabilir.

Şekil 23 Elmasburnu Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 149 Elmasburnu Tabiatı Parkı

Fotoğraf 150 Elmasburnu Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 151 Elmasburnu Tabiatı Parkı

4.2.1.20. Şamlar Tabiat Parkı
Şamlar Tabiat Parkı, ismini içerisinde bulunduğu Şamlar Mahallesi’nden almıştır. Saha 337,05
hektarlık bir alanı kaplamaktadır ve 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Tamamı orman olan
Tabiat Parkı’nın zengin bir flora ve fauna çeşitliliği vardır.

Şekil 24 Şamlar Tabiatı Parkı
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Tabiat Parkı, sahip olduğu orman ve baraj gölü ile rekreasyonel faaliyetlere olanak veren bir
alandır. Tabiat Parkı; tabiat yürüyüşü, bisiklete binme, olta balıkçılığı, foto safari, piknik ve spor
aktiviteleri için uygun alanlar içermektedir. Tabiat Parkı içerisindeki orman içi patika yolları
gerek eğim derecesi gerekse sunduğu görsel peyzaj değeri ile kısa ve uzun süreli yürüyüşler
için önemlidir. Tabiat Parkı’nın büyüklüğü sayesinde kalabalık gruplar toplantı ve
organizasyonlar için bu alanı tercih etmektedir. Tabiat Parkı içerisinde yaklaşık 1300 m
uzunluğunda bisiklet yolu yer almaktadır. Tabiat Parkı’nın doğusunda izci kamp alanı
bulunmaktadır. İzci kampında verilen eğitimler arasında Fly-Fox, badminton, teknik iz, okçuluk,
tabiat yürüyüşleri ve izci parkuru gibi faaliyetler yer almaktadır. Alanda kır lokantaları, büfe ve
çocuk oyun alanları da bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa yolundan Arnavutköy istikametine doğru gidilirken “Nokta” mevkiinden sola
dönülerek alana ulaşılabilir.

Fotoğraf 152 Şamlar Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 153 Şamlar Tabiatı Parkı

Fotoğraf 154 Şamlar Tabiatı Parkı
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4.2.1.21. Avcıkoru Tabiat Parkı
Avcıkoru Tabiat Parkı 649 hektar büyüklüğünde olup, Şile ve Çekmeköy İlçeleri sınırlarında
Avcıkoru ve Madenler mevkiinde yer almaktadır. 11.07. 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan
edilmiştir.
Tabiat Parkı’nda; günübirlik piknik, tabiat yürüyüşü, kamping, trekking, oryantring, konaklama,
açık alan etkinlikleri, organizasyon ve çocukların eğlenmelerine yönelik faaliyetler
gerçekleştirilebilir. Alanın estetik güzelliklere sahip florası, tabii yaya yolları, spor ve tabiat
etkinliklerinin yapılabileceği bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle İstanbul halkının
rekreasyonel açıdan tercih ettiği bir yerdir. Avcıkoru Tabiat Parkı’nda genellikle ilkbahar ve yaz
aylarında piknik maksatlı tercih edilmektedir.
Şile otoyolundan Ömerli’yi geçerek Büyükşehir Belediyesi Çöp Toplama Merkezine dönen
yoldan sonra yol üzerinde sol tarafta yer almaktadır.

Şekil 25 Avcıkoru Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 155 Avcıkoru Tabiatı Parkı

Fotoğraf 156 Avcıkoru Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 157 Avcıkoru Tabiatı Parkı

4.2.1.22. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
Osmanlı Padişahları’ndan Fatih Sultan Mehmet’in ismini taşıyan Tabiat Parkı 112 hektarlık
alana sahiptir. 11.07. 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Merkeze yakın olması
nedeniyle dört mevsimde de tercih edilen Tabiat Parkı özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar
mevsimlerinde yoğun ziyaretçi almaktadır.
Tabiat Parkı’nın içinde yer alan çeşme, büfe, kır lokantası, günübirlik kullanım alanları, piknik
üniteleri, gölet, çocuk oyun alanı, orman içi yollar ve kameriyeler halkın hizmetine
sunulmuştur. Tabiat Parkı’ndaki orman içi patikalarda bisikleti turu ve tabiat yürüyüşü
yapabileceğiniz alanlarla birlikte, kampçılık ve Orienteering (Yön bulma) gibi farklı etkinlikler
için de uygun potansiyele sahiptir. Çocuklar için oyun alanları da barındıran Tabiat Parkı’nda
ailece sakin bir gün geçirebilirsiniz. Maslak Büyükdere Caddesi’nden Bahçeköy’e giden orman
yolu üzerinde yaklaşık 2 (üç) km uzaklıkta solda yer almaktadır. Sarıyer, Tarabya ve Bahçeköy’e
giden otobüs ve minibüsler ile Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman’a
ulaştıktan sonra taksi ile alana ulaşılabilir.
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Fotoğraf 158 Fatih Sultan Mehmet Tabiatı Parkı

Fotoğraf 159 Fatih Sultan Mehmet Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 160 Fatih Sultan Mehmet Tabiatı Parkı

Fotoğraf 161 Fatih Sultan Mehmet Tabiatı Parkı
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4.2.1.23. Çilingoz Tabiat Parkı
Çilingoz Tabiat Parkı, Karadeniz’in Batı kıyısında Çatalca-Yalıköy tarafında bulunan, İstanbul
şehir merkezine çok da uzak olmayan, sakin, çok çeşitli etkinliklerin yapılabildiği bir tabiat
harikasıdır. 11.07.2011 tarihinde tabiat parkı ilan edilen saha 17.75 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır. Tabiat Parkı’nda ince kumlu 80 metre genişliğinde bir kumsal bulunmaktadır.
Tabiat Parkı’nın kuzeyinden Çilingoz Deresi geçmektedir. Çilingoz Deresi, koya geniş ve kumlualüvyal bir taban içerisinde ulaşır. Ağzın dar olması nedeniyle yatağın bu kesiminde etrafı
sazlıklarla kaplı büyük bir göllenme oluşur.
Çilingoz Tabiat Parkı; deniz, orman, göl ve sazlıkların iç içe geçtiği bir koydur. Planlama alanı
içerisinde çeşitli flora ve fauna türleri bulunmaktadır. Alan ve çevresinin zengin fauna yapısı
nedeniyle alanı kapsayan geniş bir bölge, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında Yaban Hayatı
Koruma Sahası ilan edilmiştir. Dolayısıyla bölgede sürekli av yasağı bulunmaktadır.
İstanbul’dan yaklaşık iki buçuk saatlik mesafede olan alana ulaştıktan sonra karşınıza çıkan
manzara karşısında büyülenip, günübirlik olarak planladığınız gezinizi günlerce uzatmak isteme
ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Tabiat Parkı’ndaki günübirlik kullanım alanları, piknik yapmaya
olanak sağlar. Alanda rekreasyonel faaliyetlere yönelik kır lokantası, kır kahvesi, büfe ve çocuk
oyun alanları bulunmaktadır. Alandaki ince kumlu kumsalda denize girilebilmekte, kuzeyde
derenin olduğu bölgede balık tutulabilmekte, orman içinde tabiat yürüyüşü yapılabilmektedir.
Konaklama yapmak isteyen ziyaretçiler için alanda hazır çadır ve konaklama üniteleri ile
yanınızda getireceğiniz çadır ve kamp ekipmanlarını kurabileceğiniz uygun alanlar mevcuttur.
Tabiat ve deniz turizminin birleştiği Çilingoz Tabiat Parkı ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında
ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir.
Çatalca-Saray yolu üzerinde Binkılıç Beldesi çıkışından sağa dönülerek karşınıza çıkan orman
yolundan ya da Tem Otoyolu Çatalca gişelerinden Çatalca’ya, oradan Binkılıç’a ve oradan
Çilingoza özel araçla seyahat edebilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım için Yenibosna’dan Binkılıç
Beldesi’ne otobüs ile gidip daha sonrasında taksi ile alana ulaşabilirsiniz.
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Fotoğraf 162 Çilingoz Tabiatı Parkı

Şekil 26 Çilingoz Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 163 Çilingoz Tabiatı Parkı

4.2.1.24. Hacetderesi Tabiat Parkı
Tuzla ilçesinde yer alan tek tabiat parkıdır. Tabiat Parkı içerisindeki Hacetderesi’nin adıyla
anılmakta olup alanın büyüklüğü 16 hektardır ve 07.08.2012 tarihinde tabiat parkı ilan
edilmiştir.
Tabiat Parkı’nda bulunan ve yapılacak tesisler; kır evleri, kır kahvesi, sosyal tesisler, dini
tesisler, çocuk oyun alanlarıdır. Ayrıca günübirlik kullanım alanları, piknik üniteleri,
kameriyeler, “Hacetderesi” adak yeri ile açık alan etkinlikleri ve organizasyonlar için uygun
alanlar dikkat çekmektedir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dinlenme ve rekreasyonel
faaliyetleri için tercih edilmektedir.
Sabiha Gökçen Havaalanı yolundan Aydınlı Köyüne ayrılan kavşaktan Hacetderesi Tabiat
Parkı’na ulaşılmaktadır.
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Şekil 27 Hacetderesi Tabiatı Parkı

Fotoğraf 164 Hacetderesi Tabiatı Parkı
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4.2.1.25. Göztepe Tabiat Parkı
İstanbul’un Beykoz İlçesi’ne bağlı mahallelerden biri olan Göztepe’de yer alır. İstanbul’un
yorucu temposundan kaçmak isteyenleri burada çok sakin bir ortam beklemektedir. Boğazı
farklı bir açıdan gören Tabiat Parkı, şehir merkezinden çok uzaklaşmadan stres atmak
isteyenler için ideal bir rekreasyon alanıdır. Tabiat Parkı’nın büyüklüğü 59 hektardır. Alan
03.10.2013 tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir.
Tabiat Parkı’nda otopark, çeşmeler, günübirlik kullanımlar için uygun düzlükler, çocuk oyun
alanı, tuvaletler, orman içi yürüyüş patikaları ziyaretçilere hizmet vermektedir. Tabiat
Parkı’nda çam ağaçları altında piknik yapabileceğiniz uygun yerler bulabilir, çocuk oyun
alanında çocuklarınıza tabii bir ortamda oyun oynamanın keyfini yaşatabilirsiniz. Orman
içindeki patikalarda tabiat yürüyüşüne çıkabilir, İstanbul Boğazı’nın temiz havasını alarak,
Avrupa Yakası’na farklı bir noktadan bakabilirsiniz. İstanbul’un Beykoz ilçesi sınırları içinde
bulunan alan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Kavacık-Çavuşbaşı istikametinde devam
edildiğinde Mahmut Şevket Paşa’ya giden yol üzerinde yer almaktadır.

Şekil 28 Göztepe Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 165 Göztepe Tabiatı Parkı

4.2.1.26. Danamandıra Tabiat Parkı
İstanbul ili, Silivri ilçesi mülki hudutları içerisinde yer alan Danamandıra Tabiat Parkı, Bakanlık
Makamının 16.12.2015 tarih ve 1765 sayılı oluru ile Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Tabiat
Parkı içerisinde yer alan Büyükkokmuş ve Küçükkokmuş Gölleri göçmen kuşların konaklama ve
üreme alanlarıdır. Sahanın üstün estetik değerlere sahip florası, peyzajı, sulak alanları, tabii
yürüyüş yolları, spor ve tabiat etkinliklerinin yapılabileceği bir arazi yapısına sahip olması
nedeniyle İstanbul halkının rekreasyonel açıdan tercih ettiği bir yerdir. Danamandıra ormanları
ve gölleri özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yüksek potansiyelde ziyaretçi akınına uğramakta
ve genellikle piknik maksatlı tercih edilmektedir. Manzara güzellikleri ve açık hava rekreasyon
faaliyetleri ve Nilüfer Çiçekleri ile zengin bir potansiyele sahiptir.
Kuş gözlemciliği haricinde tabiat yürüyüşü kampçılık ve foto safari gibi çeşitli aktivitelerin
birlikte yapılabileceği bir alandır.
Alanda sulak alan ve orman olmak üzere iki farklı ekosistem tipi bulunmaktadır. Bölgede alan
olarak en küçük ekosistem göllerdir. Alanda tamamen öksin elementlerin hakim olduğu bir
vejetasyon örtüsü görülür. Bu vejetasyonda Quercus frainetto’nın hakim olduğu meşe ormanı
dikkati çeker. Orman vejetasyonu içinde seyrek olarak Castanea sativa, Carpinus orientalis,
Tilia argentea, Ostrya carpinifolia, Populus tremula, Pterocarya fraxinifolia gibi ağaçlar yer alır.
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Danamandıra Tabiat Parkı, Danamandıra Mahallesi’nin batısında bulunmaktadır. Özel araçları
ile Tabiat Parkı’na gitmek isteyen ziyaretçiler, Anadolu Otoyolu’nun (E80) Çatalca Kavşağı’ndan
ayrıldıktan sonra eski İstanbul – Kırklareli yolu üzerinden sırayla Subaşı, İhsaniye ve
Gümüşpınar Mahallelerini geçerek Danamandıra Mahallesine ulaşabilirler. Tabiat Parkı’na
toplu taşıma araçlarıyla gelmek isteyen ziyaretçiler Silivri ilçe merkezinden kalkan İETT
otobüslerini kullanabilirler. Ancak Tabiat Parkı ile Danamandıra Mahallesi arasında toplu
taşıma aracı yoktur.

Şekil 29 Danamandıra Tabiatı Parkı

Fotoğraf 166 Danamandıra Tabiatı Parkı
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Fotoğraf 167 Danamandıra Tabiatı Parkı

Fotoğraf 168 Danamandıra Tabiatı Parkı
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4.2.2. TABİATI KORUMA ALANI
Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin
örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim maksatlarıyla
kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını, ifade eder.
4.2.2.1. Beykoz Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı
Beykoz Tabiatı Koruma Alanı, İstanbul Beykoz İlçesi Tokatköy Validesuyu mevkiinde İstanbul
ve çevresinin tek tabii göknar meşçeresidir. Tehdit altında bulunan nadir bir ekosistemdir.
İstanbulda ve çevresinde tabii olarak yayılım gösteren tek Göknar meşçeresinin yer aldığı bir
ekosisteme sahiptir. Alt tabakada yabani fındık, ateş dikeni, süpürge çalısı, karayemiş
bulunmaktadır. Fauna olarak kanatlılardan Florya, iskete, kanarya, karatavuk, arıkuşu, ibibik
bulunmaktadır. Tırnaklılardan ise kirpi, yaban domuzu, çakal, sincap gibi türler bulunmaktadır.
Alan 1987 yılında 46.5 Hektar olarak ilan edilmiştir.

Fotoğraf 169 Beykoz Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı
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Fotoğraf 170 Beykoz Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı

4.2.3. TABİAT ANITLARI
Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip
ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını, ifade eder.
Subaşı Havuzlar Tabiat Anıtı: Çatalca İlçesi, Subaşı Köyü’nde bulunan iki çınarın köy
kuruluşundan çok daha önce de burada olduğu belirtilmektedir. Kırım Tatarlarının Balkanlar’a
ve Anadolu’ya göçü, 1771 yılındaki Rus istilası ile 1772 yılında başlamıştır. Sayıları 100-300 bin
arasında değişen ve farklı tarihlerde gelen göçmenler, Osmanlı topraklarının çeşitli bölgelerine
yerleştirilmiştir. Köy, Kırım’dan gelen göçmenler tarafından kurulduğu için, burada bulanan
her iki ağaç da köy tarihini başından beri izleyen iki canlı tanık konumundadır.
Fiziksel ve tarihi özellikleriyle anıtsal niteliğe sahip olan Subaşı-Havuzlar Çınarı Tabiat Anıtı
07.02.1995 tarih ve 24 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile tabiat anıtı olarak ilan edilmiştir.
792 yaşındaki Subaşı-Havuzlar Çınarı’nın cinsi Doğu çınarı (Platanus orientalis) olup boyu 14
m., çapı 310 cm. ve gövde çevresi 1631 cm.dir.
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Fotoğraf 152- Subaşı Havuzlar Tabiat Anıtı

4.2.4. YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI
Çilingoz YHGS

Çatalca

Feneryolu YHYS

Sarıyer

Tablo 13 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

4.2.4.1. Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Çilingoz YHGS’nın kuzeydoğusunu Karadeniz, güneybatısını ise eski İstanbul-Kırklareli karayolu
sınırlandırmaktadır. Alanın kuzeybatısını İstanbul il sınırı, güneydoğusunu ise Çatalca
sınırlandırmaktadır. 2005/9453 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Çilingoz YHGS’nin
alanı 35.445 hektar olarak tespit edilmiştir.
Çilingoz YHGS yaban hayatı bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Alanda birçok memeli,
kuş ve sürüngen türü mevcuttur. Saha Türkiye’den geçen önemli kuş göç yolu üzerinde yer alır.
Alan içerisindeki farklı ekosistemler birçok türün yaşamasına olanak sağlamaktadır. Saha
içerisindeki yerleşim alanlarının azlığı ve kesintisiz tabii ormanların varlığı sahanın yaban hayatı
açısından oldukça zengin olmasını sağlar.
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Alan için yapılan analizler sonucunda memelilerden Cervidae familyasına ait Kızıl geyik (Cervus
elaphus) ve Karaca (Capreolus capreolus) türleri hedef tür olarak belirlenmiştir.

Fotoğraf 171 Çilingoz YHGS

Fotoğraf 172 Çilingoz YHGS
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Fotoğraf 173 Çilingoz YHGS

4.2.4.2. Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Feneryolu YHGS, İstanbul İli Sarıyer İlçesi mülki hudutları içerisinde kalmaktadır. Alan, İstanbul
Boğazının Karadenizle birleştiği noktada Avrupa yakasında yer almaktadır. 2005/9453 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Feneryolu YHGS’nin alanı 1565,1 hektar olarak tespit
edilmiştir. Feneryolu YHGS alanın çok büyük olmamasına rağmen iki kıtanın birleşim
noktasında yer alması, İstanbul gibi büyük bir metropolün kuzeyinde kalan bakir alanlardan
birisi olması, ülkemizden geçen önemli kuş göç yolu üzerinde yer alması, çok sayıda kuşun göç
sırasında alanda konaklaması ve alanın ilan edilmesine gerekçe olan hedef türlerin (Karaca ve
Sülün) varlığı alanı önemli kılmaktadır.
Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi ve Yaban Hayatı Eğitim Merkezi 2015 yılında İstanbul Kalkınma
Ajansı ile yapılan ortak çalışmayla Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde
yapılmıştır. Türkiye için çok önemli gözlem noktalarından biri olan Feneryolu’nda, göç
olaylarının daha sağlıklı izlenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca burada öğrenci ve ilgi gruplarına
eğitim verilmekte ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
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Fotoğraf 174 Feneryolu YHGS

Fotoğraf 175 Feneryolu YHGS- Kuş Gözlem Kulesi

Fotoğraf 176 Feneryolu YHGS- Kuş Gözlem Kulesi
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4.2.5. AVLAKLAR:
Ülkemizin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine
elverişli konumdadır. Ancak av hayvanlarımız, bugün için belirli türler dışında av turizmine
sunulabilecek belirli zenginliğe ulaşmış değildir.
Av turizmine açılacak avlaklar, Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel
Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Ülkemizde av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı
Kara Avcılığı Kanununun “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
İlişkin Esas ve Usulleri İçerir Yönetmelik” ve Kanunun 15 ve 32. maddeleri kapsamında
hazırlanmıştır.

Sürdürülebilir avcılık ve tabii hayatın korunması ilkelerini gözeterek

oluşturulmuştur.
Avrupa ülkeleri arasında av turizminden elde edilen gelirler aşağıda gösterilmiştir.
İspanya : 6 milyar dolar

Fransa: 90 milyon dolar

G. Afrika : 500 milyon dolar

Macaristan: 25 milyon dolar

Almanya : 150 milyon dolar

Türkiye: 10 milyon dolar

Fotoğraf 177 Karaca
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Avlak Adı

Yeri

Kınalı Genel Avlağı

Büyükçekmece

Silivri Devlet Avlağı

Silivri

Çatalca Devlet Avlağı

Çatalca

Durusu Devlet Avlağı

Çatalca

Arnavutköy Devlet Avlağı

Arnavutköy

Pirinççi-Sarıyer Devlet Avlağı

Sarıyer

Beykoz Devlet Avlağı

Beykoz

Şile Devlet Avlağı

Şile

Ağva Devlet Avlağı

Ağva

Başıbüyük-Tepeören Devlet Avlağı

Kartal

Darlık Örnek Avlağı

Şile

Tablo 14 İstanbul ili devlet avlakları

4.2.5.1 Kınalı Genel Avlağı
2016 yılında 28.217,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Büyükçekmece ve Silivri
İlçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya
sansarı, öterardıç, kara tavuk, yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı
yapılmaktadır.

Şekil 30 Kınalı Genel Avlağı
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4.2.5.2. Silivri Devlet Avlağı
2016 yılında 51.915,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Silivri İlçesi sınırları içerisinde
kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç, kara tavuk,
yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.

Şekil 31 Silivri Devlet Avlağı

4.2.5.3. Çatalca Devlet Avlağı
2016 yılında 41.920,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Çatalca İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç,
kara tavuk, yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.
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Şekil 32 Çatalca Devlet Avlağı

4.2.5.4. Durusu Devlet Avlağı
2016 yılında 27.883,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Çatalca İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç,
kara tavuk, yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.
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Şekil 33 Durusu Devlet Avlağı

4.2.5.5. Arvutköy Devlet Avlağı
2016 yılında 53.292,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Arnavutköy İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç, kara tavuk,
yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.
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Şekil 34 Arnavutköy Devlet Avlağı

4.2.5.6. Pirinççi-Sarıyer Devlet Avlağı
2016 yılında 22.131,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Sarıyer ve Eyüp İlçeleri
sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı,
öterardıç, kara tavuk, yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı
yapılmaktadır.
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Şekil 35 Pirinççi-Sarıyer Devlet Avlağı

4.2.5.7. Beykoz Devlet Avlağı
2016 yılında 43.866,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Beykoz İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç,
kara tavuk, yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.
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Şekil 36 Beykoz Devlet Avlağı

4.2.5.8. Şile Devlet Avlağı
2016 yılında 34.604,91 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İastanbul ili Şİle İlçesi sınırları içerisinde
kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, yaban tavşanı, sakarca kazı, tahtalı,
sakarmeke, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.
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Şekil 37 Şile Devlet Avlağı

4.2.5.9. Ağva Devlet Avlağı
2016 yılında 40.068,84 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İastanbul ili Şİle İlçesi sınırları içerisinde
kalmaktadır. Avlakta yaban domuzu, bıldırcın, çakal, yaban tavşanı, sakarca kazı, tahtalı,
sakarmeke, çulluk ve ördek avı yapılmaktadır.

Şekil 38 Ağva Devlet Avlağı
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4.2.5.10. Başıbüyük-Tepeören Devlet Avlağı
2016 yılında 32.937,00 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Kartal İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. yaban domuzu, bıldırcın, çakal, tilki, kaya sansarı, öterardıç, kara tavuk,
yaban tavşanı, üveyik, sakarca kazı, tahtalı, çulluk ve ördek yapılmaktadır.

Şekil 39 Başıbüyük-Tepeören Devlet Avlağı

4.2.5.11. Darlık Örnek Avlağı
2006 yılında 1.551,50 ha’lık alanda tescil edilmiş olup İstanbul ili Şile İlçesi sınırları içerisinde
kalmaktadır. Avlakta sülün avı yapılmaktadır.
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Şekil 40 Darlık Örnek Avlağı

4.2.6. MESİRE YERLERİ
Mesire Yeri: Rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip alanlarda halkın günübirlik
ve/veya geceleme ihtiyaçlarını karşılayan ve arazi kullanma özelliklerine göre gerekli yapı, tesis
ve donatılarla kullanıma açılan veya açılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce ayrılan orman
ve orman rejimine tabi sahalar ile Orman Genel Müdürlüğü’nün özel mülkiyetinde olup,
işletilmesi Genel Müdürlüğe verilmiş sahaları,
A Tipi Mesire Yeri: Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan, motor-karavan ve
bungalov tipi tesislerle sadece geceleme ve/veya gecelemenin yanında günübirlik kullanım
imkanı da sağlayan sahaları,
B Tipi Mesire Yeri: Yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde veya rekreasyonel kaynak
değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan
sahaları,
C Tipi Mesire Yeri (Orman içi dinlenme yeri): Halkın günübirlik dinlenme ve piknik ihtiyacını
karşılamak maksadıyla düzenlenen alanları,
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Şehir ormanı (D Tipi): Geleneksel piknik anlayışının dışında, daha çok ormanların sağlık, spor,
estetik, kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda
teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması maksadıyla
metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde veya civarında düzenlenen
alanları tarif eder.
İstanbul il sınırlarında tescilli 143 adet mesire yeri bulunmaktadır. Orman Bölge
Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul ili içerisindeki Mesire Yerleri toplam alanı (A, B, C ve
D tipi) 5836,78 Ha dır.
Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan, motor-karavan ve bungalov tipi tesislerle
sadece geceleme ve/veya gecelemenin yanında günübirlik kullanım imkanı da sağlayan A tipi
mesire yerlerinin toplam alanı 169,25’ Ha ve yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde veya
rekreasyonel kaynak değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım
imkanı sağlayan B tipi mesire yerlerinin toplam alanı 2661,96 Ha’dır.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş projesi
kapsamında, Türkiye de ilk olarak şehir ormanlarını planlayarak hayata geçirmiştir. Bu şehir
ormanları 8 adet olup, toplam alanı 1749,93 hektardır.
Mesire Yerleri
Tipi

Sayısı

Alanı (Ha)

A

2

169,25

B

12

2661,96

C

121

1255,64

D

8

1749,93

TOPLAM

143

5836,78

Tablo 15 Mesire Yerleri
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4.2.7. SEÇKİN ÖZELLİKLİ DİĞER SAHALAR
Atatürk Arboretumu
Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuş olan
Atatürk Arboretumu aslında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve
öğrencilerinin, araştırma kurumlarının ve yerli,yabancı bilim adamlarının yapacakları
incelemelere, bilimsel araştırmalara hizmet veriyor. Bunun yanı sıra tabiatseverlerin de
ziyaretine açık olan Arboretum, hafta sonları tabiatın kollarına bırakmak isteyen İstanbullular
için göl kenarında, yeşilin binbir tonunu bir arada görebileceğiniz, muhteşem fotoğraflar
çekebileceğiniz, cennetten köşeler sunuyor.

Fotoğraf 178 Atatürk Arboretumu

Atatürk Arboretumu’nda floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini
çekmiş olan Belgrad Ormanı bünyesindeki 450 bitki türünün ilaveten, Türkiye’nin dört bir
köşesinden getirilen bitkilerle tür sayısı 1500’e çıkarılmış. Zengin bir akçaağaç ve meşe
koleksiyonu olan arberotumda ayrıca Türkiye’nin soğanlı bitkilerinin tohumla üretilmesi
projesi kapsamında pek çok soğanlı bitki türünü de görmek mümkün. Sınırları içinde Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yapılan Kirazlıbent ile Türkiye’nin ilk fidanlığını da barındıran
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Atatürk Arboretumu dünyadaki diğer arboretum ve botanik bahçeleriyle tohum ve fidan
temini konusunda işbirliği içerisinde.
Emirgan Korusu ve Parkı
Sarıyer ilçesindedir. Halka açık bir mesire alanıdır. Koruda 3 adet Köşk (Pempe Köşk, Sarı Köşk,
Beyaz Köşk) mevcuttur. Bu köşkler restoran ve kafeterya olarak hizmet vermektedir. Koru
içerisinde çocuk oyun alanı, gezi alanları ve koşu yolları bulunmaktadır. Korunun alanı 452.000
m2 dir. Her yıl nisan ayında düzenlenen Lale festivalinin en muhteşem halini
gözlemleyebileceğiniz Emirgan Korusu hafta sonu İstanbul’un kargaşasından kaçıp kendini
tabiatın kollarını bırakmak isteyen İstanbulluların tercih ettiği yeşillik ve ormanlık yerlerin
başında gelir.

Fotoğraf 179 Emirgan Korusu ve Parkı

Gülhane Parkı
Eminönü ilçesindedir. Topkapı Sarayı’nın 4. bahçesidir. Alanı 162.000 m2’dir. Parkın yeniden
düzenlenmesi için hazırlanan proje Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
onaylanmış ve 2001 yılında çalışmalar başlamıştır. Yeni projeyle, parkta sonradan yapılan tarihi
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niteliği olmayan yapılar kaldırılması, araç girişinin yasaklanması, parkın güller, çim alanlar ve
süs bitkileriyle takviye edilmesi, otomatik sulama sistemlerinin yapılması ile tarihi kimliğine
kavuşturulması planlanmaktadır. Parkta mevcut tarihi binalar ise restore edilerek çay bahçesi,
kafeterya ve restoran gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı mekanlar haline getirilmesi
düşünülmektedir.

Fotoğraf 180 Gülhane Parkı

Florya Atatürk Ormanı
Bakırköy ilçesindedir. 630 Dönüm’lük bir arazi üzerine kurulmuştur.150 Dönümü yoğun orman
alanıdır. İçerisinde piknik alanları, yürüyüş ve koşu yolları mevcuttur.
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Fotoğraf 181 Florya Atatürk Ormanı

Fethipaşa Korusu
Üsküdar ilçesindedir. Ağaçlar içinde Üsküdar’a deniz manzaralı bir mesire alanı olup, toplam
alanı 160.000 m2’dir.
“Kuzguncuk Belediye Korusu” veya “Paşalimanı Korusu” da denilir. Kuzguncuk’un eski ismi
Justinyanus ’un yaptırdığı, üzeri yaldızlı kiremit ile kaplı bir Kilise’den almıştır. Evliya Çelebi’ye
göre Fatih Sultan Mehmet zamanında burada oturan Kuzgun Baba adındaki bir zat semte
ismini vermiştir.
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Fotoğraf 182 Fethipaşa Korusu

Beykoz Korusu (Abrahampaşa Korusu)
Beykoz ilçesindedir. Alanı 270.000 m2 ’dir. Eski adı Abrahampaşa Korusudur. İçerisinde çok
çeşitli ağaç ve bitkiler mevcuttur. Şelaleler, süs havuzları, gezi ve koşu yolları, çay bahçeleri,
restoran ve seyir alanları mevcuttur.

Fotoğraf 183 Beykoz Korusu (Abrahampaşa Korusu)
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Küçük Çamlıca Korusu
Üsküdar ilçesindedir. 245.000 m2 olan parkın içerisinde Osmanlı mimari tarzıyla yapılmış çok
güzel tesisi ve kafeteryalar mevcuttur. Bir mesire alanı olup, şelaleleri, havuzları ve Su Köşkü
denilen bir Kır Kahvesi vardır. Ağırlıklı olarak çam ağaçlarının bulunduğu koruda pek çok ağaç
ve bitki türleri mevcuttur.

Fotoğraf 184 Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu
Üsküdar ilçesindedir. İçerisinde çay bahçesi ve restorandan oluşan Sosyal tesisler mevcuttur.
Çamlıca Tepesi Türk tarihi ve edebiyatında yer etmiş bir parktır. Pek çok bitki ve ağaç çeşidinin
yanı sıra seyir terasları gibi gezi alanları ve koşu alanı mevcuttur. Otoparkı ücretsizdir.
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Fotoğraf 185 Büyük Çamlıca Korusu

Hidiv Kasrı
Üsküdar ilçesindedir. Alanı 184.000 m2 olan tarihi korunun içerisinde kafeterya ve restoran
olarak işletilen Tarihi Hidiv Köşkü bulunmaktadır. Köşkün önünde bir gül bahçesi, mevcuttur.
Koru Boğaz’a hakim bir tepede olup, seyir terasları mevcuttur. Koruda anıt niteliğinde
ağaçların yanı sıra pek çok bitki türü mevcuttur. Gezi yolları ve çocuk oyun alanları mevcuttur.

Fotoğraf 186 Hidiv Kasrı
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Yıldız Korusu
Beşiktaş ilçesindedir. Korunun alanı 398.000 m2 ’dir. Osmanlı padişahlarından Sultan II.
Abdülhamit tarafından yaptırılan korunun içerisinde Malta Köşkü, Camlı Köşk, Çadır Köşkleri
bulunmaktadır. Bu tarihi köşkler kafeterya ve restoran olarak işletilmektedir.

Fotoğraf 187 Yıldız Korusu

Göztepe Gül Bahçesi
Kadıköy ilçesindedir. 2001 yılında yapımı tamamlanan Gül Bahçesi’nde 117 çeşit 17.000 adet
gül bulunmaktadır. Kullanılan tüm yapı malzemeleri tabii malzemelerdir. Modern anlamda
Türkiye’nin ilk gül bahçesi olan Göztepe Gül Bahçesi’ndeki güllerden elde edilen çeliklerle
üretim yapılmaktadır.

Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), 1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi
Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturulmak maksadıyla kurulmuş ve başlangıçta ‘hatıra
parkı’ maksadına yönelik bir bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulanmıştır.
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Önce yol inşaatı nedeniyle yapısı aşırı derecede bozulmuş toprak ıslah edilmiş; sonra 46
hektarlık park alanına takriben 50.000 ağaç ve çalı dikilmiştir.
Daha sonra maksat değiştirilerek, bir botanik bahçesi olma yolunda çalışmalara başlanarak
2002 yılında halkın ziyaretine açılmış ve 2003 yılında adı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
olarak değiştirilmiştir.

Fotoğraf 188 Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı

Maçka Demokrasi Parkı
Parkın bulunduğu alan ile ilgili olarak ilk bilgilere 19. Yüzyılın yarılarında rastlanır. Sık ağaçların
arasında küçük kulübeler varmış ve bu alanda zamanında atla gezintiler yapılır, boş
zamanlarında insanlar pikniğe gelirlermiş. Yine bölgede akan nehir üzerinde kayık gezintileri
düzenlenirmiş. 1970’li yıllardan itibaren bu bölgede evsiz insanlar yaşamaya başlamış ve ister
istemez gezintiye çıkanlarda tedirginlikler baş gösterir olmuş. Özellikle havanın kararmasından
sonra burada gezmek deyim yerindeyse cesaret ister olmuş.
Durumdan rahatsız olan vatandaşların şikayetlerinden sonra bölgede geniş çapı bir düzenleme
çalışması başlamış ve park içinde bulunan küçük kulübeler ortadan kaldırılmıştır. 1993 yılında
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restore edilen parka ‘Demokrasi’ kelimesi de eklenmiş ve günümüze kadar bazı değişiklikler
göstererek gelmeyi başarmıştır. İstanbul halkının en çok ziyaret ettiği parklardan biri olan
Maçka Demokrasi Parkı’nın üzerinden teleferik hatları da geçmektedir.

Fotoğraf 189 Maçka Demokrasi Parkı
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4.3. İSTANBUL İLİNİN BİLİNİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
Arz analizi tabloları;
Değerin bilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T, Milletlerarası seviyede: M
1- Tabiat Parkları
Adı

İlçesi

Bilinirlik

Polonezköy

Beykoz

M

Türkmenbaşı

Sarıyer

B

Parkorman

Sarıyer

T

Mehmet Akif Ersoy

Sarıyer

B

Marmaracık Koyu

Sarıyer

B

Kirazlıbent

Sarıyer

B

Falih Rıfkı Atay

Sarıyer

B

Kömürcübent

Sarıyer

B

Bentler

Sarıyer

B

Neşetsuyu

Sarıyer

M

Fatih Çeşmesi

Eyüp

B

Irmak

Sarıyer

B

Ayvatbendi

Eyüp

B

Göktürk Göleti

Eyüp

B

Büyükada

Adalar

M

Değirmenburnu

Adalar

M

Dilburnu

Adalar

M

Mihrabat

Beykoz

T

Elmasburnu

Beykoz

B

Şamlar

Arnavutköy

B

Avcıkoru

Şile-Çekmeköy

B

Fatih Sultan Mehmet

Sarıyer

B

Çilingoz

Çatalca

B

Hacetderesi

Tuzla

B

Göztepe

Beykoz

B

Danamandıra

Silivri

B

Tablo 16 Milli Park ve Benzeri Sahalara Ait Bilinirlik Tablosu
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Fotoğraf 190 Belgrad Ormanı

Fotoğraf 191 Ayvad Bendi Tabiat Parkı
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İstanbul Tabiat Parklarına ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

İstanbul ‘un iki kıtanın birleşme noktasında
bulunması nedeni ile biyoçeşitlilik zenginliği

Diğer turizm alanlarının gelişmiş olması nedeniyle

açısından 7 önemli bitki alanı ve 4 önemli kuş

tabiat turizminin geri planda kalması ile tabiat

alanına ev sahipliği yapması ve dünya

parklarına olan ilginin azlığı

literatüründe ki 9 sıcak noktadan birini
oluşturması
İstanbul’da bulunan tabiat parklarının ülke

Bazı tabiat parklarımızda bilinirliğin az olması

genelinde bilinirliğinin olması
İstanbul Tabiat Parklarında dört mevsim ayrı

Tabiat parklarının piknik alanı olarak görülmesi,

güzellikde yaşandığından dolayı yıl boyu turizm

yürüyüş, bisiklet vb aktivitelerin arka planda

potonsiyelini barındırması

kalması

İldeki Şehirsel yaşamın verdiği tabiata özlem
isteği

tabiat

parklarına

olan

ihtiyacı

Tanıtım azlığı

arttırmaktadır
Tabiat Parklarında koruma, kontrol ve hizmet

İlin gelir düzeyinin turizme elverişliliği

faaliyetlerinde personel eksikliği

İstanbul ‘un Tabiat Parklarının bir kısmının
İstanbul Boğazı öngörünümlü olması
Tabiat parklarına ulaşım kolaylığı,(yol, taşıt
imkanları)
Nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehir
olması turizme ihtiyacı arttırmaktadır
Özellikle Sarıyer İlçesinde bulunan tabiat
parklarımızın tarihi değerlere sahip olması
Şehrin konumu ve iklim özellikleri nedeniyle
tabiat parklarındaki fauna ve flora zenginliği
Polenezköy Tabiat Parkı köy yerleşik alanında
birçok turizm tesisinin bulunması
Tablo 17 Milli Park ve benzeri Sahalara Ait SWOT Analizi Tablosu
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İstanbul Tabiat Parklarına ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Belgrad Ormanının tarihi, kültürel ve tabii
güzellikleri içinde barındırması ayrıca içerisinde
Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonun bulunması
Belgrad Ormanında birçok tabii, endemik ve
egzotik bitki türlerini barındıran, içerisinde
birçok

çalışmanın

yapıldığı

Atatürk

Arboretumunun bulunması
Adalar, Marmaracık, Çilingoz ve Elmasburnu
Tabiat Parklarının Karadeniz ve Marmara sahil
şeridinde bulunması ve plaj aktivitelerine
imkan sunması

Fatih Ormanı(Park Orman) konser ve festival
gibi

birçok

etkinliğin

de

yapıldığı

ve

İstanbulluların rağbet ettikleri bir sahalarıdır
Polenezköyde iki farklı kültürün (PolonyaTürk) uyum içinde yaşamaları
Polonezköy Tabiat Parkı içersinde 1 adet SülünKeklik Üretme İstasyonu ve 1 adet GeyikKaraca Üretme İstasyonu bulundurması
Polonezköy Tabiat Parkı içersinde piknik,
kamping, trekking, oryantring, yürüyüş-koşu ve
bisiklet yolu bulunmakla
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Fırsatlar
İstanbul ‘un geçmişten günümüze farklı birçok
medeniyete ev sahipliği yapması nedeni ile tarihi
ve kültürel zenginliğe sahip olması

Tehditler
Vatandaşların beklentilerinin bazı bölgelerde
yükseltilmiş olması

Türkiye nüfusunun % ‘ünün İstanbul ‘da olması,

İstanbul gibi bir metropolde özellikle haftasonları

yazılı ve görsel basın merkezlerinin çoğunun

halkın nefes almak için tabiat parklarına akın etmesi

İstanbul ‘da bulunması sebebi ile tanıtım kolaylığı

sonucu, sahalarımızda taşıma kapasitesinin üzerinde
ziyaretçi yoğunluğunun oluşması

Ülke genelinde Tabiat Parklarından elde edilen
gelirlerin büyük kısmının İstanbul ‘dan sağlanması

Nüfus yoğunluğu sebebi ile ulaşımda aksamalar

(26 adet Tabiat Parkı)

yaşanması

Havayolu, karayolu, deniz ulaşımı ve raylı sistem
ağının gelişmiş olması sebebi ile ulaşım kolaylığının

Saha işletmecilerinin mevzuata uygun olmayan

bulunması

talepleri

Tabiat turizmine olan ilginin artması

Metropol bir şehir olması, sanayinin gelişmiş olması
ve nüfus yoğunluğu sebebi ile oluşan hava, toprak ve
su kirliliği

Ücretli-ücretsiz tanıtım fırsatlarının olması

Korunan sahalara yerel yöneticilerin korunan alan
değil de gelir getiren turizm alanı olarak bakmaları

STK destekleri

Bakanlığımızca sağlanan ödenek imkanları -Coğrafi
bilgi sistemlerinin gelişmesi

Kamuoyunun ve yöneticilerin etkin katılımcılığı
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Milli Park ve benzeri sahalara dayalı Tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi,
güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve Tabiat turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
Tüm Korunan Alanların Tabiat Turizmi açısından planlanmasının güncellenerek, hem korunan alanlarda,
hem sulak alanlarda ve hem de potansiyel alanlarda Tabiat turizmini destekleyecek tesisler yapılması.
Akarsu Koruma Bantlarının Rehabilitasyonuna Yönelik İş Termin Planlarının hayata geçirilmesi, Sulak
Alanların Tabiat turizmine açılması çalışmaları yapılması.
Tabiat parklarımızda; özel olarak dizayn edilmiş, çevreye zarar vermeyecek ve yönetimce denetlenen
araçlar ile turlar düzenlenmesi.
Tabiat parklarımızın tanıtılmasına önem verilecek tanıtıcı görsel ve yazılı broşür, belgesel vb. hazırlanarak
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasının sağlanması.
Tur güzergâhlarında uygun gezi araçları ve alan kılavuzları eşliğinde toplu turların düzenlenmesi.
Tabiat parklarımızın kaynak değerlerini tanıtıcı ve bilgilendirici tabelaların yerleştirilmesi.
Kuş ve Yaban Hayatı (Kuş, Memeliler ve Kelebek) gözlem noktaları belirlenerek gözlem kulelerinin
yapılması.
Eşsiz manzaraların görüldüğü manzara seyir noktaları (seyir terasları, seyir kuleleri) yapılması.
Yamaç paraşütü, dağcılık, trekking gibi Tabiat sporları için alansal çalışmaların yapılarak geliştirilmesi,
Tabiat parklarımızda yürüyüş ve dağ bisikleti faaliyetleri için gerekli çalışmaların yapılması.
İlimizde yaşayan endemik türlerin davranışlarını takip etmek ve izlemek adına her türlü teknik ekipmanın
kullanıldığı “Bilimsel Maksatlı Kuş Gözlem Turizmi” başlatılması.
Milli Park ve benzeri sahalara dayalı Tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi,
güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve Tabiat turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
Tabiat parklarımızın gerek coğrafi yapısı, gerek mimari dokusuyla insanların görmek ve gezmek istedikleri
Türkiye’deki belli noktalardan oluşu sebebiyle “Fotosafari Turları”nın düzenlenmesi.
Tabiat parklarımızın Uzun Devreli Gelişme Planında (UDGP) öngörülen tesislerin tamamının mevzii imar
planlarının yaptırılması.
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Yaban Hayatı Geliştirme ve Yerleştirme Sahaları ile Avlaklar
Adı
Çilingoz YHGS

İlçesi
Çatalca

Bilinirlik
B

Feneryolu YHYS

Sarıyer

B

Kınalı Genel Avlağı

Büyükçekmece

B

Silivri Devlet Avlağı

Silivri

B

Çatalca Devlet Avlağı

Çatalca

B

Durusu Devlet Avlağı

Çatalca

B

Arnavutköy Devlet Avlağı

Arnavutköy

B

Pirinççi-Sarıyer Devlet Avlağı

Sarıyer

B

Beykoz Devlet Avlağı

Beykoz

B

Şile Devlet Avlağı

Şile

B

Ağva Devlet Avlağı

Şile

B

Başıbüyük-Tepeören Devlet Avlağı

Kartal

B

Darlık Örnek Avlağı

Şile

B

Tablo 18 YHGS, YHYS İle Avlaklara Ait Bilinirlik Tablosu

İstanbul YHGS, YHYS ve Avlaklara ait SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Feneryolu YHGS Türkiye’den geçen önemli

Zayıf Yönler
Tesirli koruma ve kontrol yapabilecek

kuş göç yolu üzerinde yer alır

personel eksikliği

Avlak sayısının arttırılması imkanı

Av turizmine yönelik tesislerin bulunmaması

Zorlu kış aylarında yaban hayatına yem desteğinin
yapılabilmesi
Bölgedeki yaban hayvanı tür çeşitliliği
İlimizde yaban hayatını destekleyici yaban hayvanı
üretim istasyonlarımızın mevcut olması
Sahaların her yıl envanterinin yapılması
Tablo 19 YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu
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Fırsatlar

Tehditler
Feneryolu YHGS içinde yer alan Koç

İlimizde yaban hayvanı üretim

Üniversitesi kampüsü, Kuzey Marmara Otoyolu (3.

istasyonlarının varlığı

Köprü bağlantı yolu), sahipsiz sokak
hayvanlarının fazla olması

Belgeli avcı sayısındaki artış

Yerleşim alanlarına yakın olmaları, Kaçak avcılığın fazla
olması

Kamuoyunda yaban hayatına olan alaka ve

Çilingoz YHGS ‘de 82 adet maden, kum

desteğin giderek artması

ocakları, su dolum tesislerinin bulunması

Av turizmine ve av yaban hayatı değerlerine dayalı Tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha
geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve Tabiat
turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
Avlaklarda av sayısının arttırılması için Tabiatda av üretimi metotlarının tatbiki
Zorlu kış aylarında av kaynağına yem takviyesinin arttırılması
Avlaklarımızın televizyon, dergi vb. görsel kaynaklarda, yerli yabancı av turizmi acentaları ile görüşülerek
tanıtılması
Av turizmine yeterli talebin olmaması nedeniyle teşvik edilmesi için çalışmaların yapılması
Kırsal kalkınma maksadıyla, av turizmi uygulamalarından yöre insanının daha fazla pay almasına dayalı bir
uygulamanın geliştirilmesi
Av turistlerinin konaklama ihtiyacının avlaklara yakın bölgelerde nitelikli pansiyon vb küçük kapasiteli butik
otellerle giderilmesi
Yerel profesyonel av kılavuzu ihtiyacının giderilmesi için gerekli eğitimlerin yapılması ve staj imkânı
verilmesi
Şube Müdürlüğümüzün av ve yaban hayatı mezunu personel bakımından güçlendirilmesi

1- Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelaleler
Adı

İlçesi

Bilinirlik

Büyükçekmece Gölü

Büyükçekmece

M

Küçükçekmece Gölü

Küçükçekmece

M

Terkos Gölü

Arnavutköy

M

Çatalca Büyükkokmuşgöl ve Küçükkokmuşgöl

Silivri

M

Tablo 20 Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelere Ait Bilinirlik Tablosu
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İstanbul İli Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelerine ait SWOT Analizi

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre kuş türleri
bakımından Büyükçekmece Gölü ve çevresinin
uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tespit

Sulak yönetim planlarının yapılmaması

edilmesi
Büyükçekmece Gölü’nün birkaç kilometre ötesinde
Nesli tüm dünyada tehlike altında olan Sibirya

görülen konutsal ve endüstriyel yapılaşma suyun

kazının Büyükçekmece Gölünde kışı geçiren kuş

kalitesini tehdit etmektesi ve şehir merkezine

türlerinden biri olması

yakınlığıyla çok yaygın olan avcılığın bu alandaki kuş
yaşamını olumsuz yönde etkilemesi
Küçükçekmece Gölü’nün giderek artan bir biçimde

Büyükçekmece Gölünde bulunan ve nesli küresel
ölçekte tehlike altında çokbaşlı köygöçüren (Cirsium
polycephalum) adlı bitki türünün ÖDA kriterlerini
sağlaması

evsel ve endüstriyel atıkların neden olduğu kirlilikten
etkilenmesi ve ekolojik dengeyi tehdit etmektesi.
Çevrede, nispeten tahribata uğramamış ve ağaçlık
alanlar, sadece gölün doğusundaki nükleer enerji
araştırma merkezinin ve askeri bölgenin sınırları
içerisinde kalması
Çatalca Büyükkokmuşgöl ve Küçükkokmuşgöl’lerinin

Büyükçekmece Gölü Alanının nesli küresel ölçekte
tehlike altında olan adi tosbağa (Tesludo graeca) için
önemli olması

gerek alanın sahip olduğu tabii özellikler gerekse
İstanbul gibi bir metropolitan
bir şehrin yakının da bulunması amatör olta
balıkçıları ve kara avcılığı için cazibe
noktası oluşturması
Terkos Gölü’nün İstanbul İlinin İçme Suyu Koruma

Küçükçeknmece alanında, dünyada dar bir dağılıma

Havzası olarak koruma altında olmasına karşın, su

sahip olan Veronica turrilliana adlı bitki türünün

rejimini değiştiren çalışmalar, meralar ve kumul

ÖDA kriterlerini sağlaması

alanların ağaçlandırılması ve konut yapımı gibi ciddi
tehditlerle karşı karşıya kalması

Büyük tehlike altında olan doğu razyasının (Amsonia
orientalis) yeryüzünde yetiştiği bilinen 6 alandan biri
olması
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Fırsatlar

Tehditler

Çevre bilincinin gelişmesi

İklim değişiklikleri, küresel ısınma

Tabiat eğitimleri ile çocukların bilinçlendirilmesi
Ülke düzeyinde sulak alanlara verilen önemin
artması
Tablo 21 Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelere Ait SWOT Analizi
Sulak Alan değerlerine dayalı Tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü
yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve Tabiat turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
Sportif balıkçılığa uygun yerlerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri İl Şube
Müdürlüğü tarafından detaylı olarak planlanması
Akarsu ve göllerde balıklandırma çalışmalarının yapılması
Sulak Alan değerlerine dayalı Tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü
yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve Tabiat turizminin
geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
Sportif balıkçılık sahalarına uygun nitelikli sportif balıkçılık iskeleleri yapılması
Bu yerlere ait broşürün basılarak turistlerin istifadesine sunulması,
Sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği gruplarına ulaşılarak bu sahalarda da çalışmalar yapılması,
Derelerin katı ve sıvı atıklarla kirlenmesi hususunun katı atık bertaraf tesisleri kurulana kadar bir
mekanizma geliştirilerek belediyeler ve il özel idaresi tarafından düzenlenmesi gerektiği, kaynak temini
çalışmalarına başlanması
Sportif balıkçılık ve sulak sahalara yönelik turizm çeşitlerinde yöre insanının kırsal kalkınmasını temin
maksadıyla öncelikli olarak yöre insanının rol alacağı uygulamalara yer verilmesi,

4.4.

İSTANBUL İLİNDE UYGULANABİLECEK TABİAT TURİZM ÇEŞİTLERİ

Sıra dışı tarihi katmanların aynı mekanda izlerinin görülebildiği, İmparatorlukların başkenti
İstanbul; Boğaz, Adalar, Tarihi Yarımada gibi hem kültürel hem de tabii özelikleri ile haklı
şekilde çok sayıda turist çekmektedir. Buna ek olarak gelişen diğer turizm çeşitleriyle, alternatif
bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerlemektedir.
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İstanbul ilimizde yapılabilecek Tabiat Turizmi çeşitleri;
4.4.1. Kültür Turizmi
4.4.1.1. Film ve turizm
4.4.2. Gastronomi Turizmi
4.4.3. Tabiat-Kırsal Turizm
4.4.3.1. Tabiat Yürüyüşü
4.4.3.1.1. Trekking
4.4.3.1.2. Oryantiring
4.4.3.2. Botanik Turizmi
4.4.3.3. Tabiat Eğitimi ( İzci Kampı )
4.4.3.4. Bisiklet Turizmi
4.4.3.5. Çadırlı, oto-karavan kamping
4.4.3.6. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği
4.4.3.7. Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji)
4.4.3.8. Fotosafari
4.4.3.9. Mağara Turizmi
4.4.4. Spor Turizmi
4.4.4.1. Su Sporları
4.4.4.1.1. Yelken Turizmi
4.4.4.1.2. Kruvaziyer ve Yat Limanı Turizmi
4.4.4.1.3. Sualtı Dalış Turizmi
4.4.4.4. Golf turizmi
4.4.4.5. Okçuluk
4.4.4.6. Paintball
4.4.5. Av Turizmi
4.4.5.1. Sportif Olta Balıkçılığı
4.4.6. Sağlık Turizmi
4.4.7. Kongre ve Etkinlik Turizmi
4.4.8. Alışveriş Turizmi
4.4.9. Eğitim Turizmi
4.4.10. Termal Turizm
4.4.11. İnanç Turizmi
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4.4.1. Kültür Turizmi
Kültür, İstanbul turizminin en güçlü ayağıdır. 8500 yıllık tarihi ve imparatorluklara başkentlik
yapmış olmanın ardında bıraktığı kültürel mirası müzeler, saraylar, kazı alanları ve gündelik
yaşamın devam ettiği sokaklarda kendini göstermektedir. Bunların yanısıra çağın kültürel
dinamizmini kentliyle buluşturan modern sanat müze ve galerileri, sokak sanatçıları, konser
mekânları ve filmden dansa çeşitli festivalleriyle İstanbul, ziyaretçilerine kültürün canlı bir
şekilde öne çıktığı bir şehir turizmi imkânı sunmaktadır. İstanbul’da kültür, sanatsal üretimin
yanında İstanbul halkının çağlar boyunca sürdürdüğü gündelik yaşantısının nadide mekânları
olan kiliselerden camilere ibadet merkezlerini de içermektedir.
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4.4.1.1.

Film ve turizm

Filmler ülke turizminde önemli kazançlar sağlanmasına da yol açıyor. Dünya çapında büyüyen
bir fenomen olan film turizmi eğlence sektörünü geliştirirken aynı zamanda uluslararası
seyahatleri de arttırıyor. Zira son on yılda giderek ön plana çıkmaya başlayan film teşvikli
turizm, film ve dizilerin çekildiği mekânlara ciddi katkı sağlarken, mevsimselliği de ortadan
kaldırarak yerel halka istihdam sağladığı gibi, turizm gelirlerinin artmasına da neden oluyor.
Türkiye’de bir çok ülke ile kıyaslanamayacak oranda kırsal sayılacak alanlara, tabii güzellikler,
tarihi ve kültürel değerlere sahiptir.
İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan birçok tarihi, kültürel ve tabii alanlar film şirketleri ve
yapımcıları için çok önemli alanlardır.

Fotoğraf 192 Belgrad Ormanı
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4.4.2. Gastronomi Turizmi
Tarih boyunca kozmopolit bir kent olmuş İstanbul’da yaşamış milletlerin mutfaklarını
yansıtırken bir yandan çağdaş deneyimlerin örneklerini sunan restoranlarıyla İstanbul’da
gastronomi turizmi de kültür turizminin önemli bir parçasıdır.
4.4.3. Tabiat-Kırsal Turizm
4.4.3.1.

Tabiat Yürüyüşü

4.4.3.1.1. Trekking
Tabiat Yürüyüşü; Tabiatta, bir noktadan diğer bir noktaya varmak maksadıyla yapılan, genelde
hafif tempolu, uzun ve zorlu sportif yürüyüşlerdir. Torul ilçesinde yer alan Artabel Gölleri
Tabiat Parkı, dinlenme yeri olarak kullanılan Limni Gölü Tabiat Parkı ve çevresi, Kürtün
ilçesindeki Kazıkbeli Yaylası ve çevresi, Çorak köyündeki Taşköprü Yaylası ve Zigana etekleri
dağ ve Tabiat yürüyüşleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
İstanbul ili Tabiat yürüyüşü (trekking) aynı zamanda foto/trekking yapılabilecek alanlar
konusunda yüksek potansiyele sahiptir.
Bir bölgenin dağlık kesimlerinde, dağcılık tekniği gerektirmeden, zor ve sarp yerlere girmeden,
küçük patikaların takip edildiği, belirli zorlukla ve özellikler gösteren tabiat şartlarında, yaş
gruplarına uygun ve zamanla sınırlı olarak düzenlenen uzun yürüyüşlere Tabiat yürüyüşü
denir.
Tabiat yürüyüşü; Yöresel bir köy ziyareti ve yöre haklıyla etkileşim kurarak aynı hayatı
paylaşmak, tabii güzellikleri seyretmek ve tabii dokuyu incelemek, Yaban hayatını
gözlemlemek maceralı deneyimler yaşamak (Örneğin, ip köprüler kullanarak akarsu geçmek
vb. ) gibi bir takım aktiviteleri içerir.
İstanbul İlinde Trekking yapılabilecek yerler: Sarıyer, Ağva bölgesi, Göksu deresi,
Çatalca, Silivri, Aydos, Şile, Polonezköy.
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Fotoğraf 193 Belgrad Ormanları

4.4.3.1.2. Oryantiring
Oryantiring nedir?
 Her türlü arazide yapılabilen,
 Katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla en kısa zamanda bulmaya
çalıştığı,
 Tabiatla iç içe yapılabilen,
 Tabiatda arkasında sadece ayak izi bırakan,
 Tabiatla uyumlu bir spordur.
Oryantiringi diğer benzer sporlardan ayıran en önemli unsur koşerken takip edilecek birinin
veya işaretlenmiş bir rotanın olmamasıdır.
 Fiziki olduğu kadar zihni de çalıştırır.
 Sporcunun spor yaparken mantıklı düşünme ve problemleri bağımsız olarak analiz
edip çözme yeteneğini geliştirir,
 Hedefe en kısa zamanda ulaşabilmek için cesur olmayı zorlar,
 Aile sporudur,
 Çevreci bir spordur,
 Sosyal bir spordur,
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 Ucuz bir beden sporudur. İhtiyacınız sadece harita ve pusuladır.
Kadın, erkek, genç, yaşlı, acemi ya da tecrübeli, zengin ya da fakir dünyanın her yerinde
herkesin ilgisini çekebilecek bir spordur.
Oryantiring İçin Neler Gereklidir?
Harita

Hedef Kontrol Bayrağı

Pusula

Kontrol Sistemleri

Spor

S
ZIMB

Şekil 41 Oryantiring Malzemeleri
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Fotoğraf 194 Belgrad Ormanları

İstanbul İlinde Oryantiring yapılabilecek yerler: Fatih Ormanı, Avcıkoru, Polonezköy,
Şamlar, Belgrad Ormanları, Adalar Tabiat Parkları.
4.4.3.2.

Botanik Turizmi

Türkiye biyolojik zenginlikler bakımından, bulunduğu coğrafyadaki hiçbir ülke ile
kıyaslanamayacak düzeyde şanslı bir ülkedir. Tüm Avrupa’da 12.000 civarında bitki türü
varken, Türkiye’deki bugüne kadar tespit edilen bitki taksonu sayısı 11.000’i geçmiştir.
Bunların yaklaşık 3.500’ü endemiktir.
Türkiye bitki çeşitliliğinde olduğu üzere hayvan çeşitliliğinde de tüm Avrupa kıtasıyla yarışır
durumdadır. Avrupa’da yaşayan 150 memeli hayvan türünün 120’si Türkiye’de bulunmaktadır.
Türkiye’de bilinen yerli ve göçmen 426 kuş türü bulunurken 93 sürüngen, 18 amfibi, 276 deniz
balığı ve 192 tatlı su balığı türü bulunmaktadır. Böcek türlerinin sayısı ise 60-80 bin kadar olarak
tahmin edilmektedir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ile ülke genelinde biyolojik çeşitlilik çalışmaları
başlamıştır. Bu proje ile “İstanbul İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme İşi” kapsamında gerekli bütün arazi ve literatür çalışmaları tamamlanmış,
İstanbul İlinin bütün flora ve fauna zenginliği ortaya koyulmuştur.
Bu proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda İstanbul İlinde; Damarlı
bitkilerden 2267 tür tespit edilmiş olup bunların 33 tanesi endemiktir. Arazi çalışmalarında ise
1016 tür tespit edilmiştir. Bu 1016 türün 21 tanesi endemik, 6 tanesi ise lokal endemiktir. Arazi
çalışmalarında 35 adet yeni takson ortaya konulmuştur. İç su balıklarında ise literatürde 38 tür
tespit edilmiş bunların 5 tanesi endemiktir. Arazi çalışmalarında ise 36 tanesi tespit edilmiştir.
Çift yaşarlarda literatür taramasında 9 tür tespit edilmiştir. Arazi çalışmalarında 8 tür teşhis
edilmiştir.
Sürüngenlerde 29 adet tür literatürde ortaya konuşmuştur. Bu türlerin arazi çalışmalarında 20
tanesi gözlenmiştir. Kuş türlerinden literatürde 361 tür araştırılmış ve arazi çalışmalarında 227
tür bulunmuştur. Memeli türlerinde ise literatürde 52 tür ortaya konulmuş, arazi
gözlemlerinde 32 tanesi tespit edilmiştir. Literatüre dayalı olan tohumsuz birkilerde 566 tür
çalışmalar sonunda ortaya konulmuştur. Omurgasızlar ise 1.rapor döneminde ortaya konulan
197 türün üzerine çalışmalar sonucu yeni gelen türlerle birlikte 1449 omurgasız hayvan tespit
edilmiştir. Proje kapsamında sadece arazi de tespit edilenler türler mevcuttur. Damarlı
bitkilerde 35 tür, iç su balıklarında 4 tür mevcuttur. Damarlı bitkilerde Allium istanbulense
adında 1 tane de yeni tür teşhis edilmiştir.
İstanbul’ dan Dünyaya bir armağan : İstanbul soğanı Bilimsel adı: Allium istanbulense
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Belgrad Ormanları
Belgrad Ormanı kışın yaprak döken çok sayıda ağaç ve bitki türünün oluşturduğu bir ormandır.
Mevcut ağaçlar arasında ilk sırayı meşe almaktadır. Daha sonra en çok bulunan ağaç türü doğu
kayını, adi gürgen ve Anadolu kestanesidir.
Atatürk Arboretumu
Atatürk Arboretumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde,
ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş alandır. Belgrad Ormanı'nın tabii bitki örtüsü içinde
kurulmuş olan arboretum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman
İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir işletmedir. 1500’ü aşan bitki türüne evsahipliği yapmaktadır.
Zengin bir akçaağaç ve meşe koleksiyonu vardır. Ayrıca, burada, pek çok soğanlı bitki türünü
de görmek mümkündür.
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Fotoğraf 195 Atatürk Arboretumu
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4.4.3.3.

Tabiat Eğitimi ( İzci Kampı )

Fotoğraf 196 Şamlar Tabiat Parkı

Tabiatın korunması için değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik tabiat eğitimlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, İstanbul’un sahip olduğu tabii ve sosyo-kültürel değerleri,
biyolojik çeşitliliği tanıtmak, tabiatın korunması ve anlaşılmasına yönelik farkındalığı artırmak.
Tabiatda eğitim, tabiatla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için
saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder.” Bu yaklaşımla Tabiat
Eğitim Merkezinde eğitimler uygulamalı, kapalı mekanlardan ziyade açık alanlarda ve
uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimler konu uzmanı eğitmenler tarafından verilip
ve gözlemlenmektedir.
İstanbul İlinde İzci Kampı yapılabilecek yerler: İstanbul Büyülşehir Belediyesi ve ilçe
Belediyeleri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu'nun işbirliğinde izci
kampları yapmaktadır. Tabiat Parklarımızdan Marmaracık ve Şamlar Tabiat Parklarında da izci
kampları yapılmaktadır.
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4.4.3.4.

Bisiklet Turizmi

Bisiklet turizmi yeni yaygınlaşmaya başlayan bir turizm türüdür. En eski motorsuz ulaşım
araçlarından biri olan bisiklet, performans geliştirmenin yanı sıra Tabiatı keşfetmenin verdiği
zevkle bütünleşir.
İstanbul İlinde Bisiklet Rotaları:
 Büyükada (12 km)
 Belgrad Ormanı (16 km)
 Rumeli Feneri-Kilyos
 Polonezköy
 Caddebostan Sahili
 Bostancı-Kartal
 Haliç- Balat
 Ortaköy-Bebek
 Bakırköy- Zeytinburnu
 Florya-Yeşilköy (6 km)

Fotoğraf 197 Polonezköy Tabiat Parkı
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Fotoğraf 198 Büyükada

Fotoğraf 199 Ayvad Bendi Tabiat Parkı- Belgrad
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4.4.3.5.

Çadırlı Kamp

Kampcılık, Tabiat sporlarının ayrılmaz bir parcasıdır. Kampcılıkta en temel unsur tabiata
saygıdır..Bir yandan konforunuzu dusunurken diğer yandan da ortamın tabiliğine zarar
vermemeliyiz.
Bizlere böylesine mutluluk veren tabii guzelliklere saygı gostermek, birinci görevimiz olmalıdır.
Bu da ancak eğitimle pekişmiş, bilinçli yapılan bir kampcılıkla mümkün olabilir. Genellikle su
kaynaklarına yakın, zemin olarak araç park etmeye ve çadır kurmaya elverişli alanlarda
gerçekleştirilmektedir. Diğer turizm türlerine göre daha ekonomiktir. Daha çok tabiat ile iç içe
olmak isteyen turistler tarafından gerçekleştirilir. Farklı özelliklerdeki insanların bir araya
gelmesi sebebiyle sosyal gelişimlerine olanak sağlayan, Atıl alanların maddi değerlere
dönüşmesine olanak sağlayan, İnsanların yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayan bir turizm
türüdür.
İstanbul İlinde Çadırlı Kamp yapılabilecek yerler: Elmasburnu, Avcıkoru, Çilingoz, Marmaracık,
Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kilyos, Şile

Fotoğraf 200 Çilingoz Tabiat Parkı
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Fotoğraf 201 Elmasburnu Tabiat Parkı

4.4.3.6. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği
Yaban Hayatı gözlemciliği son yıllarda dünyada ve ülkemizde popüler olmaya başlamış bir
turizm çeşididir. Pek çok ülke, tabii yaban hayatı alanlarını insanların seyrine sunarak büyük
gelirler elde etmektedir. İlimizde de Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayatı
gözlemciliği yapılabilecek yerlerdendir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğü yaban
hayatının korunması, üretilmesi, envanterinin çıkarılması, bakımı, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
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Fotoğraf 202 Çilingoz YHGS

4.4.3.7.

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji)

Kuş gözlemciliği “Kuşları hayat alanlarında gözlemleme ve tanımlama faaliyeti” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Kuş gözlemcisi, kuşları gözlemeyi kendine merak edinmiş kişilere denir. Kuş Gözlemciliği
profesyonel bir uzmanlık alanı olabileceği gibi, münhal zamanları değerlendirmek için yapılan
bir hobi olarak da sürdürülebilir. Dünyanın pek çok yerinde kuş gözlemciliğine merak sarmış
milyonlarca insan yaşar.
İstanbul’un Avrupa ve Asya kıtalarının birleşme noktasındaki konumu, Karadeniz, Marmara
denizi ve Boğaz bağlantısı, iklimi, jeolojik yapısı gibi birçok etken şehrin doğasına özellikle de
biyolojik çeşitliliğine zenginlik olarak yansımaktadır. Dünyanın en önemli kuş göç yollarından
biri İstanbul üzerinden geçmektedir. Süzülerek göç eden kuşlar İstanbul Boğazı’nda önemli
sayılarda görülmektedir. Tüm bu özelliklerle İstanbul’da şimdiye kadar bu zenginlik yaşam
alanlarının çeşitliliği ile korunmuş, dolayısıyla birçok bitki ve hayvan türü yaşamlarını devam
ettirmişlerdir.

300

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
İstanbul, Batı Paleartik bölgede yer alan en önemli kuş göç yollarından biridir. Bu yolu ilkbahar
ve sonbaharda leylekler, yırtıcı kuşlar ve ötücü kuşlar olduğu kadar, kışın da su kuşları göç yolu
olarak kullanmaktadır.
İstanbul’da yapılan bilimsel çalışmalara göre, ilkbaharda ve sonbaharda yaklaşık 400 bin leylek
ile 200 bin yırtıcı kuş, farklı mevsimlerde ise yüzbinlerce ötücü kuş türü, binlerce su kuşu ve
kıyı kuşu göç ederler6, 7 Süzülen kuşlar karalar üzerinden, diğer kuşlar ise karalara bağlı
olmaksızın farklı yerlerden geçerler. Süzülen kuşların göç dönemleri, ilkbaharda Mart-Mayıs
ayları arasında, sonbaharda Ağustos-Ekim ayları arasında gerçekleşmektedir. Süzülerek göç
eden kuşların ilkbahar göçleri İstanbul’un kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. Sonbahar göçlerinde
leylekler Marmara denizini çoğunlukla Büyükçekmece, Küçükçekmece, Yeşilköy, Zeytinburnu,
Eminönü ve Adalar üzerinden aşmaya çalışmaktadırlar.
İstanbul İlinde 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü olarak her yıl geleneksel olarak
Feneryolu Kuş Gözlem Kulesinde Kuş Göçü Festivali düzenlenmektedir.

Fotoğraf 203 Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi
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Fotoğraf 204 Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi

İstanbul İli’nde kuş gözlemciliği yapılan yerler:
Büyükçekmece Gölü
Göl, başta elmabaş olmak üzere kışlayan büyük sayılardaki su kuşları ile önemli kuş alanı
statüsüne sahiptir. Özellikle kışın önemli sayılarda gümüş martı, baharda ise küçük martı ve
akdeniz martısı görülür. Üreyen kuşlar arasında, küçük balaban, çıkrıkçın, elmabaş patka,
saztavuğu, sakarmeke, uzunbacak, bataklık kırlangıcı ve sumru bulunur.
Küçükçekmece Gölü
Alan, kışın bahri, karabatak ve gümüş martı dahil olmak üzere önemli sayıda su kuşunu
barındırır. Küçük karabatak kış başında ve baharda görülür.
Boğaziçi
İlkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşen kuş göçünün en iyi izlendiği yerlerin başında,
Avrupa yakasında Sarıyer sırtları, Asya yakasında Küçük ve Büyük Çamlıca tepeleri gelir. Kara
leylek, arı şahini, kara çaylak, şahin, küçük orman kartalı görülebilen türlerdir. Uçarken
görülebilen yelkovan sürüleri sayesinde de önemli kuş alanı statüsü kazanmaktadır.
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Şile Adaları
İstanbul’un Karadeniz kıyılarındaki Şile ilçesinin liman girişinde yer alan dört adadır. Alan
burada üreyen tepeli karabatak popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanır. Bunların
çoğunluğu en büyük ada ve onun doğusundaki adada kuluçkaya yatar. Diğer iki ada, daha çok
konaklama için kullanılır.
4.4.3.8. Fotosafari
Fotosafari ise tahmin edilebileceği gibi fotoğraf çekmek için yapılan gezintidir. Bu yürüyerek
ya da araba, jip, otobüs, uçak vb. bir araç kullanarak bir yere bireysel veya grup olarak giderek
yapılabilir. Maksat sadece fotoğraf çekmektir. İlimiz pek çok tabii güzelliği, flora ve fauna
zenginliği ve kültürü ile fotosafari için oldukça elverişli bir ildir.
4.4.3.9.

Mağara Turizmi

İnceğiz Mağaraları
Mağaralar içlerinde yaşayanlarca günlük ihtiyaçlarına ya da dinsel törenlerine uygun
olarak düzenlenmiştir.

Fotoğraf 205 İnceğiz Mağaraları
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Yarımburgaz - Altınşehir Mağarası
Yıllardan beri halk arasında Altınşehir Mağarası olarak da tanımlanan Yarımburgaz
Mağarası’nın alt ve üst girişleri çok değil, İstanbul’dan 22 km. kadar uzaklıktadır. Halkalı
yakınlarındaki Altınşehir mevkiinde, kayalık bir tepenin bayırında yer alır. Üst üste iki girişi olan
iki büyük kovuklu bir mağaradır. Bir buçuk kilometre kadar uzaklıktaki Çekmece Gölü’ne nazır,
önünden Sazlıdere ’nin akıp gittiği Yarımburgaz Mağarası milyonlarca yıldan bu yana,
İstanbul’un en eski tarihi mekânıdır. Yine, binlerce yüzyıldır, geçirmiş olduğu oluşum ve
değişimlerle, kovuklarında yaşamış mağara adamlarının izleriyle, içini mesken tutmuş yarasa
kolonileriyle günümüze dek gelmiştir.

Fotoğraf 206 Yarımburgaz - Altınşehir Mağarası

Kızılcaköy Mağarası
İlin Asya yakasında, Karadeniz kıyısında, Şile’nin batısında yer alan Kızılcaköy Mağaraları’na,
Şile’den kıyı takip edilerek 2 saatlik bir yürüyüşle gidilebilmektedir. Sofular üzerinden ise
yürüyüş yarım saate inmektedir.
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Şile Deniz Mağaraları
Şile Adalarından Ocaklı Adanın Batısında Ocaklı ada Mağarası, Şile Limanının Doğusunda
Tersane (Yalı) Mağarası, Şile Burnunun Güneyinde Feneraltı (Fusa) Mağarası, Şile Harman Kaya
Burnu, Batısında Akşam Güneşi Mağarası, Şile Doğusunda Yay Burnu, Güneyinde Tavanlı 1
Mağarası, Tavanlı Mağarası, Ayrıca Kabakoz Deniz İnleri, Kilimli İnleri, Malkaya Deliği gibi bir
çok Mağara vardır.

Fotoğraf 207 Şile Deniz Mağaraları

4.4.4. Spor Turizmi
4.4.4.1.

Su Sporları

4.4.4.1.1. Yelken Turizmi
Dünyada ilk yelken kulüpleri 1700’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise 1890’lı yılların
sonunda. İstanbul’da yaşayan İngilizler ile başlayan yelken sporu, varlıklı Türk aileleri arasında
kısa zamanda benimsenir. Ve o yıllarda İstanbul’da ardı ardına yelken kulüpleri kurulmaya
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başlanır: Prinkipo, Makriköy ve Moda Yelken kulüpleri… Bu kulüplerin düzenlediği geziler ve
yarışlar, uzun yıllar durmaksızın devam eder. Ancak 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın
başlaması ile kulüplerin faaliyetlerine son verilir. Savaş yılları, yelken sporunun gelişmesini
tamamıyla engeller. Savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıl, aynı zamanda
yelken, kürek, yüzme dallarını kapsayan Türkiye Su Sporları Federasyonu’nun da kurulma
yılıdır. Zaman içinde yelken sporuna beklenen önem verilmeye başlanır. Türkiye’de ilk kurallı
ve resmi yelken yarışı 12 Ağustos 1932 yılında yapılır.

Fotoğraf 208 Boğaziçi

4.4.4.1.2. Kruvaziyer ve Yat Turizmi
İstanbul, Kuşadası ile birlikte kruvaziyer gemilerinin uğradığı Türkiye’nin en önemli limanları
arasında yer almaktadır. İstanbul’a gelen kruvaziyer gemileri Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne
bağlı Liman Başkanlığı kontrolündeki Karaköy-Salı Pazarı Limanı’na yanaşmaktadır. 2010
yılında limana yanaşan kruvaziyer gemilerinin sayısı 342, yolcu sayısı ise 508.246’dır. Bu
dönemde Türkiye’ye gelen toplam kruvaziyer gemi sayısının %25’i ve toplam kruvaziyer yolcu
sayısının %30’u İstanbul’a gelmiştir (Denizcilik Müsteşarlığı, 2011). Bu sayı İstanbul’a gelen
yabancı ziyaretçi sayısının %7,3’ünü oluşturmaktadır.
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Turizm Stratejisi 2023’te deniz turizminin geliştirilmesi için kruvaziyer limanlara özel önem
verileceği belirtilmiş ve İstanbul’da Galata, Haydarpaşa, Ataköy ve Zeytinburnu’nda Kruvaziyer
Liman fizibilite ve uygulama projelerinin gerçekleştirileceği yer almıştır.
Kruvaziyer turizmin yanında, İstanbul yat turizmi açısından da çeşitli olanaklar sunmaktadır.
Türkiye’deki toplam 34 marinadan 2’si İstanbul’dadır. Türkiye’nin en donanımlı marinaları
Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek,
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya’da yer almakla birlikte, İstanbul’da Bakırköy’de
Ataköy Marina ve Kadıköy’de Setur Amiral Fahri Korutürk Fenerbahçe ve Kalamış Marinaları
bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010).

Fotoğraf 209 Ataköy Marina

4.4.4.1.3. Sualtı Dalış Turizmi
Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile yavaş yavaş gizemini yitirmeye başlayan denizler, uzay çağına
girdiğimiz yirmibirinci yüzyılda hala bilinmeyenle doludur. Son yıllarda tüm dünyada çığ gibi
çoğalan dalgıç sayısı, bu bilinmeyene olan özlemi ve keşif içgüdüsünü dile getirmektedir. Buda
andığımız etkenlerden dolayı yepyeni bir turizm dalı olan ” Dalış Turizmi’ni ” ortraya
çıkarmıştır.
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Su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, fotoğraflamak, filme
almak için sportif ve eğitim maksatlı dalışlar yapılır.
4.4.3.2. Golf turizmi
Türkiye, son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle dünya golf
severlerini bir araya getiren nezaketin, kalitenin ve prestijin buluştuğu seçkin bir golf merkezi
konumuna dönüşmüştür
Türkiye'de golfe talep yurtiçi ve yurtdışı pazarlarından oluşuyor. Tatil yöreleri ve otellerde
konaklayan müşteriler hem tesislerin kendi golf sahalarında hem de bölgedeki diğer
sahalarda oynamak için geliyorlar. Yüzde 5 ile 15'inin Türkiye'ye golf oynamak için geldiği
tahmin edilen ziyaretçilerin çoğu, golf ile beraber çağrışım yapan tabiat güzellikleri,
parklar gibi özellikler için de bu yöreleri seçiyorlar.
İstanbul İli’nde uluslararası yarışmalarda kullanılabilecek nitelikte iki adet golf tesisi
bulunmaktadır. Bunlardan biri Silivri’de diğeri ise Sarıyer’dedir (Kemerburgaz).

Fotoğraf 210 Kemerburgaz

4.4.3.3. Okçuluk
Okçuluk. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe
göndermeyi maksatlayan spor dalıdır. İstanbul ilimizde çok sayıda okçuluk kulüpleri
bulunmaktadır.
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Fotoğraf 211 Okçuluk

4.4.3.4.

Paintball

Paintball oyununda boya kapsülleri olan ve bu kapsülleri fırlatan havalı tarzda silahlar, iki takım
ve sınırları belirlenmiş bir alan vardır ve doğru strateji ve beceri tek takımın kazanmasını
sağlamaktadır. Silahlar ateşlenir, boya kapsülleri fırlatılır ve rakibe temas anında kapsüller
patlar ve oyuncu oyundan elenir. Temel anlamda bu spor böyle oynanmaktadır.
İstanbul İlindeki pek çok ilçede paintball alanı bulunmaktadır.
4.4.4. Av Turizmi
4.4.4.1.

Sportif Olta Balıkçılığı

Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen kurallara
uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık maksatlı turizm etkinliğini ifade eder.
Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
Çatalca

Motordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti.
Büyükbent,
Kirazlıbent,
Topuzlubent,
İSTANBUL
Eyüp
Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri,
Ayvat Deresi.
(4/2 Numaralı Amatör Maksatlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ)
4.4.5. Sağlık Turizmi
Dünya ülkeleri artık İstanbul’u yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak
tanımaktadır. Coğrafi konumu itibari ile Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar ve Afrika’nın ortasında
bulunan Türkiye, sahip olduğu iyi yetişmiş hekim ve sağlık çalışanı, ulaşım kolaylığı, 62 ülke ile
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vizesiz seyahat imkanı ve yüksek sağlık teknolojisi sayesinde bu maksada emin adımlarla
ilerlerken, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir köprü özelliği taşıyan İstanbul da
Türkiye’nin sağlık turizmi başkenti olarak göze çarpmaktadır.
İstanbul, sahip olduğu medikal kaynaklarını, spa ve wellness imkânlarını beş yıldızlı otellerle
birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve avantajlı turizm paketleri sunmaktadır. Sağlık için
ülkemize gelen turistin İstanbul’a ayak basmasından itibaren, evine uğurlanana kadar ihtiyaç
duyabileceği her türlü hizmet; uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından
karşılanmaktadır.
Türkiye bu alanda hizmet veren sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmeti kalitesi, JCI(Joint
Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu), JCAOH(Joint Comission on
Accreditation of Healthcare Organizations/Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyon Birleşik
Komisyonu) ve ISO(International Organization for Standardization / Uluslararası Standartlık
Örgütü) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylanmaktadır.
Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye, JCI ile akredite edilmiş 37 hastane sayısı ile dünyada ikinci
sıradır. JCI ile akredite edilmiş bu 37 hastanenin 22’si İstanbul’da bulunmaktadır. Ayrıca 3 klinik
laboratuvar, 1 ayakta tedavi ve 1 nakil hizmet olmak üzere ülkemizde toplam 42 adet sağlık
kuruluşu JCI ile akredite edilmiştir. Bugün gelinen noktada, İstanbul’da yurtdışından gelen
hastalara hizmet veren bölümler arasında Organ transplantasyonu, Onkolojik tedaviler, Beyin
cerrahisi, Kalp cerrahisi ve Kardiyak girişimler, Ortopedik cerrahiler, Plastik ve Estetik cerrahisi,
İnfertilite Tedavisi, Göz ve Diş tedavileri gelmektedir. (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
4.4.6. Kongre ve Etkinlik Turizmi
Dünyanın büyük metropolleri arasında önemli bir yeri olan İstanbul’un Kongre Turizmine
yönelik ciddi bir potansiyeli bulunmaktadır.
Konumu, tarihi, tabii güzellikleri, ulaşım imkânlarının fazlalığı İstanbul’un, Türkiye’deki kongre
turizminin en yoğun olduğu kentlerden biri olmasını sağlamıştır.
İstanbul’un uluslararası bir sanat ve kültür merkezi olması, kültür ve sanat gösterileri ve
konferansların şehrin kültürel paletinde yer almasına neden olmuştur.
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İstanbul, halihazırda, 500'den fazla katılımcısı olan kongreler kategorisinde, dünyadaki birinci
destinasyon konumundadır. (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Fotoğraf 212 Haliç Kongre Merkezi

4.4.7. Eğitim Turzmi
İstanbul 50’yi aşkın üniversitesiyle eğitim alanında Türkiye’nin lideridir. Birçoğu İngilizce eğitim
sunan devlet ve vakıf üniversiteleri, her sene Avrupa başta olmak üzere yurtdışından çok
sayıda yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Genel olarak Türkiye’nin, özellikle de
İstanbul’un bu alandaki potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanabilmek maksadıyla
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir internet sitesi hazırlanmıştır. Değişim öğrencisi
olarak ya da doğrudan yükseköğrenimini burada tamamlamak maksadıyla kentimize gelen
kişiler, öğrenci olmanın yanısıra kent ekonomisine katkı sağlayan turistler ve İstanbul’un
yurtdışı tanıtımında rol oynayacak gönüllü turizm elçileridir. (İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü)
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4.4.8. Alışveriş Turizmi
İstanbul, sadece alışveriş maksadıyla da ziyaret edilebilir. Geleneksel ve modern alışveriş
seçeneklerini sunan kentte, ilk akla gelen adres Kapalıçarşı'dır. Alışveriş merkezlerinin
büyükannesi tabir edilen 500 yıllık Kapalıçarşı’da, 4000'i aşkın dükkan bulunmaktadır. “Türk el
sanatları ürünleri, Türk halıları, el boyaması seramikler, mücevherat, bakır ve pirinçten süs
eşyaları, lületaşından pipolar, deri kıyafetler” satışı yapılan ürünlerden bazılarıdır. Çarşının
ortasındaki Eski Bedesten'de nadir antika parçalar da bulunur.
1600'lü yıllarda Mısır'dan gelen baharatların satıldığı ve tüm dünyaya dağıtıldığı bir merkez
olan Mısır Çarşısı (Baharat Pazarı) da, tarihi bir alışveriş merkezidir. Tarçın, kimyon, safran,
nane, kekik gibi sayısız baharat ve şifalı bitkinin satıldığı Mısır Çarşısı'nda; Türk el sanatları
ürünleri ve kültürümüze özgü hediyelik eşya da bulunmaktadır. Sahaflar Çarşısı, 15. yy.dan
günümüze uzanan bir geçmişe sahiptir. Beyazıt Cami’nin sol tarafındaki taşlık araziyle,
Kapalıçarşı’ya açılan Sedefçiler Kapısı arasındaki bölge, Sahaflar Çarşısı’nın çerçevesini
çizmektedir.
Diğer taraftan, özellikle, Levent, Şişli, İstinye, Ataşehir gibi merkezlerde ve İstanbul’da pek çok
noktada, dünya markalarına evsahipliği yapan 100’ün üzerinde modern alışveriş merkezi de
bulunmaktadır. İstanbul’da her yaz İstanbul Shopping Fest alışveriş festivali düzenlenmekte
ve nihai tüketiciye sayısız promosyon seçenekleri ve indirimler sağlanmaktadır. (İstanbul İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
4.4.9. Termal Turizmi
Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnâme'sinde anlattığı, Fatih Sultan Mehmet'ten Atatürk'e kadar
birçok devlet adamının şifa bulduğu 5 bin yıllık Tuzla İçmeleri, İstanbul'un ilk ve tek medikal
termal tesisidir.
Tuzla ilçe merkezine 2 km. uzaklıkta bulunan merkez, deniz kenarında iki ayrı kaynak
halindedir. Büyük içme denize yakın ve mineralizasyonu yoğundur. Küçük içme deniz
kenarından 300 m. kadar içerdedir. İçilmesi kolay olan içmeler klorür, sülfat, sodyum, kalsiyum
ve magnezyum açısından zengindir. Sindirim sistemi, idrar yolları hastalıklarına iyi geldiği
bilinmektedir.
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4.4.10. İnanç Turizmi
Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları
bir araya getirmektedir. Yazının icadından bu yana, belkide 9,000 veya 10.000 yıl önce, dünya
üzerindeki bazı yerler, farklı kültür, uygarlık ve dinler arasında oluşan yakın ilişkilere sahne
olmuştur.
Gerek ilk çağ medeniyetlerinin Anadolu'da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde
havarilerin ortaçağda ise Musevilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok
etme politikaları sonucu, bu topraklara sığınmış olmaları Türklerin kendi dini olan İslamiyet'e
ait eserlerin yanı sıra çok sayıda sinagog ve kilisenin Anadolu'da yer almasına neden olmuştur.
Milletimizin İslami anlayış paralelinde derin saygı ve hoşgörü içerisinde günümüze kadar
ulaşan bu eserler Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir.
İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları
yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek maksadıyla
yaptıkları turistik maksatlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi
olarak tanımlanabilmektedir.
Eyup Sultan Cami: Fetihten sonra İstanbul'da yapılan ilk camidir. 1458 yılında fatih Sultan
Mehmet tarafından türbe ile birlikte yaptırılmıştır. Şimdiki cami ise, 1800 yılında eski caminin
minareleri dışında temeline kadar yıktırılarak Hüseyin Efendi gözetiminde yapılandır.
Eyup Sultan Türbesi: 1458 de yapılan türbede, Mekke'ye gelerek İslamiyet'i ilk kabul eden ve
Hz. Muhammed'in bayraktarlığını yapan Halit Bin Zeyd (Hz. Eyüp) yatmaktadır. Eyüp, Arapların
İstanbul'u yedinci defa kuşatması sırasında Emevi hükümdarlarından Ebu Süfyan emrindeki
orduda savaşa katılmış ve şehit düşmüştür. Surların dışındaki Eyüp'ün mezarı, Fatih'in
İstanbul'u fethinden sonra hocası Akşemsettin tarafından bulunmuştur. Fatih, bu mezarın
üzerine türbe, yanına da cami yaptırmıştır.
Fatih Cami: Cami, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce harabe
durumunda olan Havariler Kilisesi'nin bulunduğu yere yaptırılmıştır.Çevresinde bulunan
değişik din vakıflarıyla çok büyük bir külliye oluşturmaktadır. Mimar Sinaneddin Yusuf
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tarafından yapılan bu külliye 1462-1470 yılları arasında tamamlanmıştır. Türklere özgü ve
Bizans mimarisinden hiç etkilenmemiş bir yapı olarak kabul edilmiştir.
Bayezıt Cami: Kendi adı ile anılan meydandadır. Bu büyük cami ve külliyesi, (medrese, mektep,
imaret, kervansaray ve hamam), Fatih'in oğlu II. Bayezit tarafından 1501-1506 yıllarında
yaptırılmıştır. Araları 87 m olan birer şerefeli iki minaresi vardır. Bayezit Caminin planı
Ayasofya'ya benzer. Ancak ondan özellikle bir kültürün değişik karaktere sahip tapınma
düzenini içeren mükemmel mimari uygulaması ile ayrılır.
Süleymaniye Cami ve Külliyesi : Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Cami ve
külliyesi, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.
Külliye, şehircilik açısından başlayarak, teknik, dayanıklılık, estetik ve bezeme gibi her sanat
türünde üstün bir başarı sergilemektedir. Altı medrese, tabhane, imaret, kervansaray,
bimarhane, hamam, mektep, oda ve dükkanlar ve Kanuni ile Hürrem Sultan'ın türbelerinden
oluşan Süleymaniye külliyesi sosyal ve kültürel bağlantıları ile Fatih külliyesinden sonraki en
büyük komplekstir.
1550-1557 yılları arasında Kanuni tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Tepenin üstüne kat
kat konumlandırılmış ekleri ile dikkat çekici bir düzenlilik gösteren bir bütün halindedir.
Avlunun köşelerinde sade ve zarif dört minare yükselmektedir. Bu minarelerden ikisi ikişer,
ikisi üçer şerefelidir. 10 şerefe, Kanuninin 10. hükümdar olduğuna işarettir.
Tamamı, organik olan cami planında, hiç bir bölüm diğer bölümün güzelliğine kurban
edilmemiştir. Kendine özgü eğilimleri olan bir kültürün zevk ve geleneklerine yansıyan bu
abide teknik etkiyi zedelemeksizin mimari ile kaynaşmış aşırılıktan uzak sade bir incelikle
süslenmiştir. Çiniciliğin en verimli çağında yapılmasına karşın sadece mihrap duvarları çinilerle
kaplanmıştır. Camide az rastlanır hassaslıktaki akustiği göz ardı etmemek gerekir.
Caminin mihrabı önünde Kanuninin türbesi vardır. Bu türbenin solunda, az rastlanan renk ve
çizgilere sahip çinilerle süslenmiş Hürrem Sultan'ın türbesi, sol tarafındaki köşede ise, çeşitli
türde yüzlerce mimari eser yapan Koca Sinan'ın mütevazı türbesi yer almaktadır.
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Mimar Sinan Türbesi: Süleymaniye caminin avlusundadır. Baş Mimar Sinan (ölümü 1588)
dikkat çekici bir güzellik ve sadelikte olan bu seçkin türbeyi kendisi için inşa etmiştir. Yapı,
ustanın dehasına tamamıyla uygun düşen sadeliği ve zarafeti sergilemektedir.
Sultan Selim Cami: Edirnekapı civarında, Sultan Selim mevkiindedir. 1522 yılında Kanuni Sultan
Süleyman zamanında bitirilmiştir. Ana giriş kısmındaki yazıda yapımını I. Selim'in emrettiği
kaydedilmekte, bazı kaynaklara göre ise oğlunun babasının anısına yaptırdığı söylemektedir.
Çok sade mimarisi vardır. Yapının içinde hünkar mahfilinin tavanı ilginç ve zengin bir süsleme
ile kaplıdır. Caminin mihrap tarafında, sekizgen formda, sedef kaplamalı cam ve kapıları, nefis
çini kitabeleri olan Yavuz Selim Türbesi, yakınında gene girişinde ender çiniler bulunan
Kanuninin şehzadeleri ile kızlarının türbeleri, arkasında Sultan Abdülmecit Türbesi
bulunmaktadır.
Haseki Cami: 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan adına yapılan bu
eserin mimarı Sinan'dır. Etrafında yer alan medrese, darüşşifa, imaret ve sebilden oluşan zarif
bir külliyedir. 1612’de I. Ahmet zamanında genişletilmiştir.
Yeni Cami: Eminönü'ndedir. 1597 yılında III. Mehmet'in annesi Safiye Sultan tarafından
başlatılan cami inşaatı, pencere hizasına kadar geldiğinde, padişah ve annesi ölmüştür. Yarım
kalan inşaat 1663'te IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'ın iradesiyle tamamlanmıştır.
Taş işçiliği ile özellikle hünkar mahfilinin mimari tarzı ve çini süslemeleri çok güzeldir. Dışta
kubbe ve kubbeciliklerin diziliş şekli ilgi çekicidir.
Şehzade Cami: Saraçhane'de Belediye Sarayı karşısındadır. Kanuni, 1543'de ölen oğlu Mehmet
için Mimar Sinan'dan bir cami yapmasını istemiş, 1544'de başlayan yapım 1548'de
tamamlanmıştır. Şehir merkezinde bulunan cami, medreseler, türbeler, tabhane ve imaretten
oluşan bir kompleksin ortasında yer almaktadır. Tarzında tek olan iki minaresinin
süslemeleriyle dikkati çeker.
Güzel hatları ve iyi değerlendirilmiş boyutlarıyla kendisini diğer örneklerinden ayıran bu yapı,
Mimar Sinan'ın ilk önemli eseridir. Etrafında pek çok türbe vardır.
Nuruosmaniye Cami: Kapalı çarşının Nuruosmaniye girişindedir. Bu caminin yapımı I. Mahmut
tarafından 1748 yılında başlatılmış, vefatı ile III. Osman devrinde 1755 yılında tamamlanmıştır.
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Sanat değeri büyük olan yazılar, devrin tanınmış hattatlarından Eğrikapılı Rasim ve
Mumcuzade Ahmet Efendinin eseridir.
Rüstempaşa Cami: Kanuni'nin sadrazamlarından Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında Mimar
Sinan'a yaptırılmıştır. Eminönü'ndeki yer hem çukur, hem de ticari merkez olduğundan Sinan,
caminin altına mahzenler ve dükkanlar yapmıştır. Caminin asıl değeri, dışta giriş avlusunun
duvarları, içte fil ayakları da dahil olmak üzere her tarafının XVI. yy. İznik çiniciliğinin en güzel
örnekleri olan karanfil, papatya, lale, gül, zambak gibi değişik çiçek motiflerinden oluşmuş
kompozisyonlarla işlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Çok ince bir sanat ürünü olan bu
çiniler, klasik dönemin en güzel örnekleri arasında sayılabilir. Bu cami, adeta bir çini müzesi
olarak tanınmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Cami: Kadırga'dadır. III. Selim'in kızı Esmehan Sultan tarafından, kocası
Sadrazam Mehmet Paşa'nın anısı için, 1671 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Caminin içi
kubbe eteklerine kadar devrinin en güzel çinileri ile bezenmiştir. Minber külahı da çinidir.
Yeni Valide Cami: Üsküdar'dadır. III. Ahmet'in annesi Gülnuz Sultan tarafından 1710 yılında
külliye halinde yaptırılmıştır. Çifte minareli, iki şerefelidir. Gerileme dönemi, dekorasyonu ile
hala sıkı sıkıya eski geleneğe bağlı klasik tarzın son örneklerinden olan bu yapıda, oranlar ve
kullanılan malzemeler açısından kendisini hissettirmektedir.
Bezm-i Alem Valide Sultan (Dolmabahçe) Cami: Avlu kapısının üzerinde bulunan Şair Ziver'in
kitabesinden anlaşıldığına göre, caminin yapımını başlatan Valide Sultan, 1853 yılında
tamamlatan ise oğlu Abdülmecit'dir. 1848 yılına doğru kuşatma duvarları kaldırılmış ve cami
içine deniz müzesi kurulmuştur.
İmrahor İlyas Bey Cami (Studios Manastırı): Samatya Yedikule arasında 463 yılında yapılmıştır.
İstanbul'un eski Bizans yapılarından olan bina, vaftizci Yohannes'e ithaf edilmiştir. Binanın
zemininde 13. yy.a ait döşeme mozaikleri görülür. İstanbul'un fethinden sonra 1486 yılında
İlyas Bey tarafından camiye çevrilmiştir. Daha sonra çeşitli zamanlarda meydana gelen deprem
ve yangın nedeniyle, büyük ölçüde zarar gören yapının 1908'de çatısının çökmesiyle yapı
onarılmayarak günümüze kadar bu haliyle gelmiştir.
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Kariye Müzesi (Khora Manastırı): İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan Kariye, kent dışı
kırsal alan anlamına gelen Khora sözcüğünden gelir. Khora Kilisesi, daha önce burada mevcut
olan bir şapelin yerine İmparator Justinianus zamanında inşa edilmiştir. Zamanla harap olan
yapı XI. yüzyılda yeniden yapılmıştır. Latin istilası sırasında çok harap durumda bulunan kilise
XIV. yy. başlarında Theodoros Metekhites tarafından onartılmıştır.
Aya İrini Anıtı (St. İrene): Topkapı Sarayı I. avlusunda yer alan Aya İrini VI. yy. da İmparator
Justinianus zamanında inşa edilmiştir. Malzeme ve mimarisi ile tipik bir Bizans yapısıdır.
Zeyrek Cami (Pantakrator Manastır Kilisesi): Bizans'ın önemli bir manastır kompleksinin baş
kilisesidir. Üç kiliseden meydana gelmiştir. Büyük kilise II. İoannes Komnenos'un birinci eşi
Eirene tarafından (1118-1143) yaptırılmış ve Hz. İsa'ya ithaf edilmiştir.
Önce bu kiliseye cenaze törenlerinin yapıldığı küçük bir kilise, daha sonra ise Theotohas
Eleousa'nın himayesinde bir başka kilise eklenmiştir. Fetihten sonra kilisenin bölümleri
medreseye çevrilmiş ve zamanın bilginlerinden Molla Zeyrek'in adını almıştır.
Küçük Ayasofya Cami (Ss. Sergius ve Bacchus Kilisesi): İmparator Jüstiniaus tarafından 527536 yılları arasında yaptırılmıştır. Sergios ve Bakhos adlı iki azize ithaf edilmiştir. Bizans'ta
ender görülen bir örnek olarak önemlidir. Fetihten sonra 1504 yılında kilise, atriumun yerine
beş kubbeli hal ve vaziye hücreleri ekleten Kapuağası Hüseyin Ağa tarafından camiye
dönüştürülmüştür.
Eski İmaret Cami (Pantepoptes Manastır Kilisesi): Fatihten Haliç'e inen sırtta olup, II. yy.
başına aittir. I. Alexios'in annesi Anna Dalaena tarafından yaptırılmıştır. Devrinin mimarisinin
en güzel örneğidir.
Neve Şalom Sinagogu: Galata'da, Büyük Hendek Caddesi üzerindeki sinagogun adı "Barış
Vahası" anlamına gelmektedir. 25 Mart 1951 tarihinde açılışı yapılan bu sinagog halen
İstanbul'un en modern ve görkemli sinagogu olup düğün, bar, mitzva (ergenlik töreni) ve
cenaze gibi birçok dini törene veya Hahambaşılık İs'ad törenlerine sahne olmuştur.
İtalyan Sinagogu: Galata'da Şair Ziya Paşa Yokuşu üzerindedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda
yaşayan, özellikle İtalyan ve Avusturya tebalı Musevilerin kurduğu bu sinagog 1886’da hizmete
girmiştir. Gotik stilde cephesi ve mermer merdivenleri ile görülmeye değer bir sanat eseridir.
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Aşkenazi Sinagogu: Sayıları binin altına düşen Aşkenaz ritine mensup Musevilerin bir zamanlar
İstanbul'da bulunan bir kaç sinagogundan halen hizmette kalan tek sinagogdur.
Zülfaris Sinagogu: Galata'da bulunan ve 17. yy.dan beri mevcut olan bu sinagogun bugünkü
binası 19. yy.a aittir. Neve Şalam Sinagogu inşa edilmeden önce birçok dini törenin icra edildiği
bu sinagog, birkaç yıldan beri fiili hizmette bulunmamaktadır. Ancak 1992 yılı kutlama
etkinlikleri programı içinde sinagogun dini yapı kimliği kaybedilmeden "500 Yıllık Huzurlu
Yaşam Müzesi"ne dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.
Ahrida Sinagogu: Balat'ta bulunan sinagog Makedonya'nın Ahri kasabasından göç edenler
tarafından 15. yy.da kurulmuştur.
Gemi pruvası şeklindeki Teva'sı (dua kürsüsü) bazılarına göre Nuh'un gemisini, bazılarına göre
de Sefarad göçmenlerinin İspanya'dan Osmanlı limanlarına getiren Osmanlı kadırgalarını
simgeler. 500 yılı aşkın bir süre, sürekli hizmet veren Ahrida sinagogu birkaç kez yanmış ve
yeniden inşa edilmiş veya tamir görmüş olup 500 yıl etkinlikleri programı çerçevesinde
rastlanabilen en eski görünümü olan Lale Devri barok stilinde restore edilmiştir.
Yanbol Sinagogu: Makedonya'nın Yanbolu kasabasından göç edenlerin kurup adını verdikleri
Balat'taki bu sinagog, yörenin halen hizmette olan ikinci tarihi Musevi yapıtıdır.
Haydarpaşa Hemdat İsrael Sinagogu: Haydarpaşa Tren İstasyonuna çok yakın bir mesafede
bulunan Sinagog, 3 Eylül 1989 tarihinde hizmete girmiş olup ismini kuruluş öyküsünden alır.
Sinagogun inşasına engel olmak isteyenler tarafından çıkartılan kargaşayı önleyen II.
Abdülhamit'e bir şükran nişanesi olarak sinagoga Arapça harflerle aynı şekilde yazılan "Hamid"
ve "Hemdat" (Şefkat) sözcüklerinden yaralanarak " İsrail oğullarının şefkati" anlamına gelen
"Hemdat İsrael" adı verilmiştir.
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x
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Fauna Gözlemciliği

x

x

x

Kuş Gözlemciliği

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eminönü

Çatalca

x

B.Çekmece

x

Beyoğlu

Beşiktaş

Arnavutköy

Üsküdar

Tuzla

x

x

Şile

Kruvaziyer ve Yat Limanı

Kadıköy

Aktivite/Değer

Beykoz

x

Adalar

Yelken Turizmi

x

Bakırköy

Mağara Turizmi

x

x

Golf Turizmi

x

Paintball

x

x

Sportif Olta Balıkçılığı

x

x

Sağlık Turizmi
Kongre
ve
Etkinlik
Turizmi
Alışveriş Turizmi

x

Eğitim Turizmi

Sarıyer

x

x

Fatih

x

Eyüp

x

x

Çadır, Karavan

Fotosafari

x

x

İzci Kampı
Bisiklet Turizmi

x

Şişli

Beyoğlu

2

Kültür Turizmi

Silivri

Beşiktaş

2

Silivri

Bakırköy

2

Sarıyer

Arnavutköy

10

Fatih

Üsküdar

6

Eyüp

Tuzla

13

Eminönü

Şile

8

Çatalca

Kadıköy

Değerler toplamı

B.Çekmece

Aktivite/Değer

Beykoz
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4.5.
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x
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x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

İnanç Turizmi
x
x
x
Tablo 22 İstanbul İli ve İlçelerinin Öne Çıkan Tabiat Turizmi Değerleri Matrisi Tablosu

Fotoğraf 213 Ayvad Bendi Tabiat Parkı
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5.

SEÇKİN VE YÜKSEK DEĞER TAŞIYAN (X) YILDIZ ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME İMKÂNLARININ ORTAYA KONULMASINA İLİŞKİN ANALİZLER
5.1. BELGRAD ORMANI İÇİNDE YER ALAN TABİAT PARKLARI
5.1.1. Alanla İlgili Genel Bilgiler
Roma İmparatorluğu Dönemi’nden itibaren bir dünya başkenti özelliği kazanmış olan bu
kentteki yaşam kalitesinin sürdürülebilmesinin, ancak ormanların korunması ve doğru şekilde
işletilmesi ile gerçekleştirilebileceği daha o dönemlerde anlaşılmış ve yüzyıllar boyunca Bizans
ve Osmanlı İmparatorlukları Dönemi’nde de bu yöndeki politikalar büyük oranda kesintisiz bir
şekilde uygulanmıştır. Belgrad Ormanı, Osmanlı Sultanlarının adeta üzerine titredikleri bir
orman halini almıştır. Bunun en önemli göstergesi ise, bu dönemde ormanın ve su yollarının
korunması için kurulan teşkilat yapısı ve bu yapının bizzat Sultanlar tarafından ferman ve
emirlerle sürekli denetim altında tutulmasıdır. Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad seferi
sonrasında yanında getirdiği Sırp esirleri bu orman içerisine yerleştirmiş (1521), kurulan bu
köye “Belgrad Köyü” ve dolayısıyla ormana da “Belgrad Ormanı” adı verilmiştir. Daha sonra
köyün bent sularına zarar verdiği anlaşıldığından köy buradan topluca alınarak başka bir yere
iskân edilmiş (1894), bundan sonra orman muhafaza altına alınmış, ağaç kesimi yasaklanmıştır.
Mimar Sinan, Belgrad Ormanındaki Bentlerde bulunan suları 33 su kemerini birbirine
ekleyerek İstanbul’a ulaştırmıştır. Kırkçeşme Su Yoluyla mimarlık ve mühendislik bakımından
eşsiz bir eser ortaya koymuştur. Bu eser o kadar önemlidir ki Roma İmparatorluğu döneminden
sonra 20. yy’e gelene dek inşa edilmiş en önemli su iletim sistemlerinden biridir. Ormanın
muhafaza ormanı olarak ayrılmasındaki en büyük etken; yüzlerce yıl İstanbul’un su ihtiyacını
karşılamış olması ve hala bu fonksiyonlarını yerine getiren Kırkçeşme ve Taksim su yolları
içerisinde yedi adet bendin bu orman içerisinde yer almasıdır.
Belgrad Ormanı’nda bulunan dokuz adet Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilere çok çeşitli
rekreasyonel olanaklar sunmaktadır. Türkiye’nin ilk Av Hayvanları Üretme Sahası olarak 1955
yılında kurulan Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu da Belgrad Ormanı’nda bulunmaktadır.
Belgrad Ormanı’nda bulunan dokuz adet Tabiat Parkı:
-

Bentler Tabiat Parkı
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-

Neşetsuyu Tabiat Parkı

-

Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

-

Kömürcübent Tabiat Parkı

-

Ayvad Bendi Tabiat Parkı

-

Irmak Tabiat Parkı

-

Kirazlııbent Tabiat Parkı

-

Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

-

Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

-

Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu
5.1.2. Sahanın Tabiat Turizmi Potansiyelinin Öne Çıktığı ve Sunduğu Aktiviteler

-

Tabiat yürüyüşü (Trekking)

-

Dağ bisikletçiliği ve Bisiklet gezileri

-

Oryantiring

-

Kültür turizmi

-

Botanik Turizmi

-

Yaban hayatı ve kuş gözlemciliği

-

Fotosafari

-

Paintball
5.1.3. Sahanın Tabiat Turizmi Yönetimi Maksatları

-

Belgrad Ormanı’nın tarihsel öneminden dolayı tek bir elden yürütülmesinin tabiat
turuzmine büyük katkı sağlayacağından dolayı Milli Park ilan edilmesi

-

Nitelikli alan kılavuzları yetiştirmek için eğitici programları uygulama

-

Turist Bilgi Noktaları (TBN) kurulması

-

Yürüyüş ve dağ bisikleti patikalarından oluşan bölgesel bir ağ kurmak, Tabiat ve kültür
gezileri için önemli rotalar ve noktalar belirleme ve bunlara ulaşım ve bilgilendirme planı
geliştirme

-

Nitelikli yöresel yiyecekler sunan lokanta ve yerel hediyelik eşyalar satan satış yerlerini
teşvik etme
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-

Tanıtım, bilgilendirici, açıklayıcı materyallerin sağlanmasını pazarlama etkinlikleri

-

Düzenli günlük geziler için belirli tarihleri olan yıllık program geliştirme

-

Alanda bir bisiklet kiralama yeri oluşturma

-

Tarihi bendleri tanıtmak ve turistlere bir rehber eşliğinde gezdirmek için gerekli iznlerin
alınması ve bir rota oluşturulması
5.1.4. Önümüzdeki 3 Yıl İçin Turist Artış Öngörüsü

2016

: 1.280.149 kişi

2017

: 1.479.959 kişi

2018 %10

: 1.627.955 “

2019 %10

: 1.790.750 “

Bu öngörünün temelleri;
- Park ve alan tesislerinin iyileştirilmesi, daha fazla ziyaretçiyi çekmeye devam edecektir;
- Yurtiçi yenilikçi gezi işletmenleri ve yabancı gezi toptancılarının ilgisinin artması daha
uzun kalışlı paketleri getirecektir;

Sahanın Turizm Talebi Değerleri Tablosu
Sahayı gezmek maksatlı gelen ve konaklayan: 0 kişi
Hali hazırdaki ziyaretçi

Ziyaretçi(konaklamayanlar) : 1.280.149 kişi

sayısı
Yeme-içme. Kişi başına ortalama en az 30 TL harcama yapılmaktadır
Para harcama
Aileler: %60, Bireysel gezginler: % 20
Ziyaretçi Profili

Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi şeklinde): %20,
Diğerleri: %.5
1- Piknik

Gelişlerinin
Sebebi

İlk

5

2- Koşu, yürüyüş,
3-

Fotosafari
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Sahanın Turizm Talebi Değerleri Tablosu
4- Yaban hayatı ve kuş gözlemciliği
5- Botanik Turizmi

Kıyaslanabileceği saha

Saha Polonezköy Tabiat Parkı ile kıyaslanabilir özellikle sahiptir.

Tablo 23 Sahanın Turizm Talebi Değerleri Tablosu

Ulaşılabilirlik Analizi

Sahanın

Uluslararası

Yakın derecede yakın; 1 saat

havaalanına yakınlığı
Özel taşıt

( x)

Toplu taşıma

( )

Diğerleri

( x)

(Bisiklet, motosiklet, yürüyüş vb.)

Ziyaretçinin Genel ulaşım kanaati: Alan
günübirlik ulaşım açısından ulaşılabilir bir
noktadadır.

Alana Ulaşım

Ulaşım problemi yoktur.
Tablo 24 Ulaşılabilirlik Analizi Tablosu
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Yetersiz

Altyapı Analizi

Yeterli

Taşımacılık ağı

x

Yerel ağ(toprak, asfalt)

x

Anayollara bağlantı

x

Yerel genel taşımacılık

x

Özel araç dışında ulaşım imkânı yok

Programlar

x

Ücretler

x

Ring patikaları

x

İşaret levhaları

x

Genel yer işaret levhaları

x

Bilgi panoları

x

Araçlar için park kapasitesi

x

Bilgi alma ve tercüme

x

Açıklama

İyi

Otopark alanları yetersiz

kolaylıkları
Restoran sayısı

x

İşetilmeyen kır lokantaları mevcut

Tablo 25 Altyapı Analizi Tablosu
Restoranların durumu

Kategori

Sayısı

Sarıyer İlçesinde

Turistik
Yerel
Yemek Standartları

Açıklama

4

Tabiat parklarında

Yüksek standartlı yemek sunanlar : Sarıyer İlçesinde mevcut
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar: 4
Kötü standartta yemek sunanlar : -
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Barınma imkânları

Kategori
(iyi-kötü-orta)

Oteller

Kuruluş Sayısı

Yatak Sayısı

Sarıyer İlçesindeki oteller

Hoteller (Misafirhaneler)

-

Yatak&kahvaltıoteli

-

Rota üstü kulübeler

-

Bungalov tarzı

-

Kamp alanı

-

Diğerleri: Pansiyon

-

-

-

Tablo 26 Yeme İçme Konaklama Analizi Tablosu

Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Var-Yok

Neler?
Belgrad ormanlarının içinde 6 adet
Tarihi Bent bulunmaktadır.Şehrin su

Tek-eşsiz olanlar var mı?

Var

ihtiyacını karşılamak için çeşitli
zamanlarda değişik kişilerce
yaptırılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad
seferi sonrasında yanında getirdiği

Sunduğu değerlerden

Biraz farklı ama değerli

Var

olanlar

Sırp esirleri bu orman içerisine
yerleştirmiş (1521), kurulan bu köye
“Belgrad Köyü” ve dolayısıyla ormana
da “Belgrad Ormanı” adı verilmiştir.

Orman, Bahçeköy Geyik Üretme
Diğer ilgi çeken yerlere

Var

benzer olanlar
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Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Alan turist ziyaret

-Feneryolu Kuş

- Kuş gözlemi

döngüsüne girecek

Gözlem Kulesi

- Yüzme

-Marmaracık

- Boğaz’da yeme-içme, manzara seyir

ilgisini çekecek diğer

Tabiat Parkı

ve teknelerle boğaz turu

alanlara yakın mı?

-Boğaz Turu

şekilde turistlerin

Evet

Bayrak türler
Diğer ilginç yaban hayatı

2. Avrupa Yer Sincabı

1. Karaca

(fauna)

Alandaki yabanıl

-

-

varlıklar

Cyclamen
coum

Özellikli Alan

BELGRAD ORMANI, Kömürcübend

(Yersomunu)

Tablo 27 Sahanın Kendine Has Seçkin ve Diğer Özellikleri Tablosu
Tatmin edici yaban hayatı
izleme imkanı
Garanti edilen türler var
mı?
Genellikle

rastlanma

ihtimali
Şans veya mevsime bağlı
olanlar
Alanda bulunan tesisler

Memeliler

Kuşlar

x

x

x

x

x

x

Bahçeköy

Geyik

Açıklama

Geyik, Ötücü orman kuşları

Karaca, Yaban domuzu

Avrupa Yer Sincabı

Feneryolu Kuş Gözlem

Gözlem Kulesi

Kulesi
Yeterli

Yetersiz

Rekreasyonel tesisler

x

Uzun devreli gelişme planına

Spor tesisleri

x

göre yapılabilir

Diğerleri

x

Tablo 28 Tatmin Edici Yaban Hayatı İzleme Tablosu

326

İyi

Durum Açıklaması

Sahadaki tesisler
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Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi: Değerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel Olarak
Sağlanıyor, 3- Veri Yok, 4- Çoğunlukla Sağlanamıyor 5- Hiç Sağlanamıyor
Göstergeler

1

2

Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit pay alırlar

3

4

x

Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar para yatırımı yapabilir

x

Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır

x

Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç, istek ve önerileri ele alınıyor

x

Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor

x

İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi

x

Beraber çalışmanın önemi biliniyor

x

İyi bir işbirliği içindeler

x

Belirli kararların alınma maksadı saklanmıyor

x

Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi

x

Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi

x

Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda sağlıyor

x

Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor

x

Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm gelişiminden sonra gelişme

x

gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini karşılıyor

x

Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkânı ortaya çıktı

x

Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli destek veriliyor

x

Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor

x

Planlı turizm uygulaması yapılıyor

x
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Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi: Değerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel Olarak
Sağlanıyor, 3- Veri Yok, 4- Çoğunlukla Sağlanamıyor 5- Hiç Sağlanamıyor
Göstergeler

1

Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır

2

3

4

5

x
x

Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir

x

Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor

x

Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor

x

Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor

x

Turizm Tabiatnın korunmasına yardımcı oluyor

x

Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor

x

Turizm hayat kalitesini artırıyor

x

Tablo 29 Taşıma Kapasitesi Analizi Tablosu

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Belgrad Ormanlarında bulunan tabiat parklarında sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi
yönünden bir problem yaşamamaktadır.
2- Ekonomik kaynak ayrılmalı, kaynakların turizm gelişimi için yerinde kullanımı
sağlanmalıdır.
3- Turizm sosyal hayat için müspet etkiler yapmış, kültür ve tabiatın korunmasına imkân
sağlamıştır.
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Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Etki
Genel
etkiler
Korunan

Faaliyet

Müspet

alan

üzerindeki etki

Kabul

Kabul

edilebilir

edilemez

Kabul edilebilir ancak;

/menfi
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Piknik

müspet

Dağcılık, trekking

müspet

Normal

müspet

spor

etkinlikleri
Yeme içme

müspet

x

Kır

lokantaları

hizmete

açılmalı
Tabiat yürüyüşü

müspet

x

Patikalar

dışına

çıkılmamalıdır
Mağaracılık

-

Kanyoning

-

Yaban

hayatı

müspet

x

gözlemi
Bilimsel geziler

Belirtilen

yerlerde

ve

kurallara uygun olarak
müspet

x

Tablo 30 Ekolojik Taşıma Kapasitesi Analizi Tablosu

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Müspet olarak ele alınan faaliyetler taşıma kapasitesinin altında olduğundan artırılması
ve izlenmesi ile alakalı tedbirler alınacaktır.
İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
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Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler

1

2

Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir

3

4

5

x

Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor

x

Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir

x

Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir

x

Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır

x

Ekolojik göstergeler

1

Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir

x

Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür

2

3

4

5

x

Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır

x

Tablo 31 Ekolojik Taşıma Kapasitesinin Etkileri Tablosu

1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik Göstergelerin değerlendirilmesi ile;
1-

Turistlerin flora ve faunayı olumsuz yönden etkilememeleri için etkin denetim, uyarılar,

otokontrol gibi mekanizmalara ağırlık verilmelidir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;

Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Yer

Altyapı

Kapasite

1

2

Korunan alana giriş yolları

x

Korunan alandaki yol ağı

x

3

4

Korunan alan içindeki toplu taşıma

5

x

araçları
Yer

Kapasite
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Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Park etme

x

Akış

x

Park girişi

Yer sayısı
Park yeri imkânları

x

Biletleme

x

Yönlendirme

x

İşaret levhaları

x

Yetkililer

x

Bilgi imkânları
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel materyal
Yiyecek içecek temini

Kır lokantası, Büfe

Kolaylık tesisleri

Tuvaletler

x

Atıkların toplanması

X

Yeterlilik durumu

x

Sayısı ve uygunluğu

x

Patika ağı
Yaban

hayatı

izleme

x

noktaları
Seçenekler
Paket Tabiat turları
Aktiviteler

Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda

x

Çalışanlar
Donanımlı

x

Tablo 32 Fiziki/İdari Taşıma Kapasitesi Tablosu
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(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)

Fiziki/idari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
1- İdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir.
2- Sahada temel ihtiyaçların karşılanması için altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
3- Neşetsuyu Tabiat Parkında İdare ve Ziyaretçi Merkezi yapımına başlanmalıdır.
5.2. İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİNİN KIYAS YÖNTEMİ İLE KISA DEĞERLENDİRMESİ
Karşılaştırma yöntemi, kapsam dâhilindeki unsurun benzerleri ve rakipleri ile arasındaki farkı
görmesi ve daha ilerlemesine itici güç olması maksat edinilerek verimliliği arttırma yöntemidir.
Karşılıklı bilgi alışverişi olarak değerlendirilen bu yöntemde, kopyalama değil, kendi
ürünlerimize yönelik ilham almak, uyarlamak hedeftir. Gelecek eğilimlerini şimdiden görüp,
müşterinin isteklerini şimdiden karşılamaya hazırlıklı olmayı gerektirir.
Karşılaştırma yapılan ilçenin/ilin başarılı olduğu hususta takip ettiği yolun ilçede/ilde
alınabilirliği araştırılmalıdır.

Fotoğraf 214 Neşetsuyu Tabiat Parkı- Belgrad Ormanı
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KIYAS YÖNTEMİ İLE TABİAT TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BAZI İLÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul İli

İlçe

Kıyaslanan İl/ilçe

Kıyaslama
sebebi,

Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Tabiat

Sarıyer/Belgrad
Ormanları

Örnek Alınacak Deneyim

Bolu/Abant

Tabiat

Müzesi

ile

gelen

ziyaretçi

sayısı

artırılabilir
Tablo 33 Kıyas Yöntemi ile Tabiat Turizmi Potansiyeli Yüksek Olan Bazı İlçelerin Değerlendirilmesi Tablosu

5.3. İSTANBUL İLİ TABİAT TURİZMİ SWOT ANALİZİ
İstanbul’da Tabiat Turizminin SWOT analizini ortaya çıkarmak maksadıyla tarafımızca yapılan
araştırmada aşağıdaki hususlar saptamıştır;
Güçlü Yanları
 İstanbul Boğazının iki tarafından, hem Avrupa hem de Asya toprakları üzerinde yayılan,
Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı bulunan İstanbul’un; Türkiye'de nüfusu en fazla olan ve
en hızlı artan bir megapol olması, turizm, kültür ve sanayi şehri olarak önemli bir yere sahip
olması,
 İstanbul’un, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni ve aynı zamanda Anadolu ve Avrupa’yı birbirine
bağlayan bir coğrafyada yer alması, kentin içinden geçen boğazın, benzerine rastlanması
mümkün olmayan bir peyzaj ortaya çıkarması, kentteki kültürel ve tarihi değerlein yoğunlaştığı
Tarihi Yarımada; Haliç, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile çevrelenmesi,
 Görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları
benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul’un, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras
Listesi’ne 4 bölge olarak dahil edilmesi, (Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi
ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi
ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek
Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı)
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 İstanbul’un, insan eliyle oluşmuş kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı sıra tabii değerleri
açısından eşsiz bir potansiyele sahip olması,
 İstanbul ‘un iki kıtanın birleşme noktasında bulunması nedeni ile biyoçeşitlilik zenginliği
açısından 7 önemli bitki alanı ve 4 önemli kuş alanına ev sahipliği yapması ve dünya
literatüründe ki 9 sıcak noktadan birini oluşturması,
 İstanbul’daki Tarihi Camilerin yerli ve yabancı turistlerce her mevsim gezilmesi, yerli turistler
için özellikle İslamiyete özgü özel geceler ve tabii ki Ramazan ayı bir başka önem taşıdığı için
ziyaretçi yoğunluğunun artması,
 İstanbul’da Bizans zamanından kalma çeşitli mezarlıkların bulunması,
 Tarih boyunca dünyanın en önemli su yolu olan istanbul boğazı ve civarındaki kalelerin
bulunması,
 Kültür ve sanat şehri olan İstanbul, birbirinden güzel çeşmeleri ve sarnıçları ile İstanbul'un
kültürüne katkı sağlamaktadır. İstanbul çeşmeleri ve sarnıçlarının, barındırdığı değerler, tarih
ve kültür açısından İstanbul'un tarihi dokusuna önemli katkı sağlaması,
 İstanbul, birbirinden güzel sarayları ve köşkleri ile İstanbul'un kültürüne katkı sağlamaktadır.
İstanbul sarayları, muhteşem mimarileri, barındırdığı değerler, tarih ve kültür açısından Avrupa
ve dünyanın önde gelen sarayları arasında olması,
 Hıristiyanlıkla 4. yüzyılda tanışmış olan İstanbul’da o yüzyıldan kalma kiliselere turistErin
yoğun ilgisi,
 Şehrin Marmara kıyıları, Boğaz kıyıları, Karadeniz kıyıları, kuzey ormanları ve tarımsal
toprakları tabiat turizmi ve yanı sıra agro-turizm, eko-turizm, spor turizmi açısından zengin bir
çeşitlilik sunması,
 Tabiat Turizmi Türkiye’de sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmesi,
 Tabiat Turizminin ülkemizin tanıtımında önemli bir rol oynaması,
 Türkiye’ye gelen turistlerin tercihlerinde Tabiat Turizmine doğru değişmeler olması,
 Tabiat turizminin, tabiiçevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunması,
 Türkiye’nin 2023 Vizyonunu belirleyen bir turizm stratejisinin olması,
 Tabiat parkları,tabiatı koruma alanları ve tabiat anıtları gibi tabiialanlar bakımından oldukça
zengin olması,
 İstanbul Tabiat Parklarında dört mevsim ayrı güzellikde yaşandığından dolayı yıl boyu turizm
potonsiyelini barındırması,
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 İlin gelir düzeyinin turizme elverişliliği,
 İstanbul ‘un Tabiat Parklarının bir kısmının İstanbul Boğazı öngörünümlü olması, tabiat
parklarına ulaşım kolaylığı,(yol, taşıt imkanları)
 Şehrin konumu ve iklim özellikleri nedeniyle tabiat parklarındaki fauna ve flora zenginliği,
 Nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehir olması nedeniyle turizme ihtiyacın arttırması,
 Özellikle Sarıyer İlçesinde bulunan tabiat parklarımızın tarihi değerlere sahip olması,
Belgrad Ormanının tarihi, kültürel ve tabii güzellikleri içinde barındırması ayrıca içerisinde
Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonun bulunması,
 Belgrad Ormanında birçok tabii, endemik ve egzotik bitki türlerini barındıran, içerisinde
birçok çalışmanın yapıldığı Atatürk Arboretumunun bulunması,
 Adalar, Marmaracık, Çilingoz ve Elmasburnu Tabiat Parklarının Karadeniz ve Marmara sahil
şeridinde bulunması ve plaj aktivitelerine imkan sunması,
 Polenezköyde iki farklı kültürün (Polonya- Türk) uyum içinde yaşamaları, İstanbul’un tabii
bitki ve hayvan türlerinin tamamını bünyesinde bulundurması, köy yerleşik alanında birçok
turizm tesisinin bulunması, piknik, kamping, trekking, oryantring, yürüyüş-koşu ve bisiklet
parkurlarının bulunması,
 İstanbul İli’ndeki sulak alanların Uluslar arası öneme sahip olması,
Zayıf Yanları
 İstanbul’daki hızlı nüfus artışı,
 Nüfus artışına bağlı olarak İstanbul’da trafiğin yoğun olması,
 Gecekondulaşma ve çarpık yerleşim,
 Diğer turizm alanlarının gelişmiş olması nedeniyle tabiat turizminin geri planda kalması ile
tabiat parklarına olan ilginin azlığı,
 Bazı tabiat parklarımızda bilinirliğin az olması,
Fırsatlar


İstanbul ‘un geçmişten günümüze farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeni
ile tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olması,



Yılın 12 ay turizm yapılabilme potansiyeline sahip olması. Tabiat Turizmi iklimle yüzde
yüz bağlantılı olmayan bir turizm türüdür. Bu sebeple mevsimlik olma özelliği yoktur.
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Her mevsim yapılabilir. Kırsal turizmin yılın her ayında yapılabilmesi, belirli bir mevsime
bağlı kalan turizm türlerini (kıyı turizmi, kıs sporları turizmi vb) desteklediği gibi, onların
sezonunu da uzatabilmektedir.


İstanbul’da yaşayan insanların gelir düzeyinin yüksek olması,



Bütün bu nadir özelliklerinden dolayı bu alanlardan birinin veya bir kaçının Milli park
ve Turizm Merkezi ilan edilmesini fazlasıyla hak etmektedir.



Milli park kriterlerine uygun alanların varlığı (Belgrad Ormanları)



Şehirde yaşayan insanların tabiat hakkında bilinçlerinin artması,



Türkiye’de turizm kavramına kolayca adapte olabilecek genç ve dinamik bir nüfusun
bulunması,



Yerel girişimcilik ruhunun gelişmesine ortam hazırlaması,



Türkiye genelinde nadir bulunan varlıkların olması,



Tabiat parkları yapılması için uygun yeni alanlar,



Mesire alanları için uygun alanlar,



Tabiat turizme odaklanmış televizyon programlarının sayısında artış,



Televizyon ve sinema filmleri için uygun alanların bulunması,



Dünya genelinde inanç turizmine olan alakanın artması,



Turizme yönelik finansal destekler,



İç turizmdeki hareketlenme,



Avrupa, Güney doğu Asya’da yaşayan insanların; Özellikler Arap halının inanç
turizmine ve Tabiat Turizmine duydukları alakanın giderek artması,



Tarihi eser ve şehirlerin ulaşılabilir olması,



Tarih ve kültür turizmine ilgilinin artması,



Turizme yönelik finansal destekler,



Bölgedeki tabii yapının ve flora çeşitliliğinkorunması için bir bilinçlenmenin söz
konusu olması,



Bölgenin tabii olarak sahip olduğu bu zenginliğin sürdürülebilir ve tabiatı korumayı
destekleyen ve bunun yanında yüksek turizm geliri sağlayan bir turizm potansiyeli
oluşturması,



Havayolu, karayolu, deniz ulaşımı ve raylı sistem ağının gelişmiş olması sebebi ile ulaşım
kolaylığının bulunması;
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Yazılı ve görsel basın merkezlerinin çoğunun İstanbul ‘da bulunması sebebi ile tanıtım
kolaylığı,



Bakanlığımızca sağlanan ödenek imkanları -Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi,



STK destekleri,

Tehditler
 Avrupa’da iyi teşkilatlanmış Tabiat turizm merkezleri bulunması bir tehdit unsurudur.
 Metropol bir şehir olması, sanayinin gelişmiş olması ve nüfus yoğunluğu sebebi ile oluşan
hava, toprak ve su kirliliği,
 Yerli turist gelirinin çok düşük olması,
 Komşu ülkelerde olabilecek savaş tehlikeleri yabancı turistleri korkutması,
 Doğu bölgesi ile batı bölgesi arasında coğrafik anlamda farklılıkların bulunması kırsal
turizmin dağılımı açısından farklılıklar oluşturmaktadır.
 Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar,
 Taş ocaklarının ve maden ocaklarının tabiitahribatı sebebiyle bazı bitkitürlerinin tamamen
yok olması ve birçoğunun yokolma tehlikesiyle karşı karşıya olması,
 Küresel ısınma tesiri ile oluşan iklim değişikliklerinin bitki örtüsüne zarar vermesi,
 İstanbul gibi bir metropolde özellikle haftasonları halkın nefes almak için tabiat parklarına
akın etmesi sonucu, sahalarımızda taşıma kapasitesinin üzerinde ziyaretçi yoğunluğunun
oluşması,
 Nüfus yoğunluğu sebebi ile ulaşımda aksamalar yaşanması,
 Saha işletmecilerinin mevzuata uygun olmayan talepleri, sahaları korunan alan değil de gelir
getiren turizm alanı olarak görmeleri,
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6. İSTANBUL İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ
6.1.

Gelişme Stratejiler
Strateji 1. Tabiat turizmi yatırım projelerine uygulanmak için teşviklerin sağlanması ile

İstanbul’ da turizm sektöründe yatırımların artırılması
Strateji 2. Sürdürülebilir Tabiat turizmi ürünlerinin, turistik kalkınma sürecinde zarar
görmeden, faydalı olan yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum içinde işlenmesi
Strateji 3. Tabiat turizmi potansiyel alanları olarak işaret edilen bölgelerde detaylı
çalışma yapılarak tabiat turizmi konulu tematik Tabiat Parklarının, Milli Parkların ilan edilmesi
çalışmalarını yapmak
Strateji 4. Korunan alanlarda tabiat turizmini içine alan model planlar geliştirmek
Strateji 5. Kurumda tabiat turizmi konusunda bir birim oluşturularak gerekli eğitim ve
bilgi desteğini sağlamak
6.2. Koruma Stratejisi
Strateji 1. Tabiat turizmi yatırım projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla
gerekli önlemlerin alınması
Strateji 2.

Tabiat turizmi faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla halkın

bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarının yapılması
6.3. Pazarlama Stratejisi
Strateji 1. Milletlerarası, ülke geneli, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın
hedeflenmesi, ülke çapında tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktaları bazında tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerine başlanması
Strateji 2. Tabiat turizmi ürünlerinin her bileşeninde toplam kalite yönetiminin,
sertifikasyonun etkin kılınması
Strateji 3. Toplumun farklı kesimlerine uygun fiyatta, kaliteli turistik ürün faaliyetlerinin
sunulması, faydalandırmada yüksek ekonomik güç sahibi olmanın gerekmemesi
6.4. Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi
Strateji 1. Koruma ilkeleri ve ziyaretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması, bunun
yanında, müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyaretçi yönetiminin sağlanması.
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tatil yapmak şimdilerde, farklı uygarlıklar ve kültürel değerlerle buluşup tanışması, tatilcinin
kendini yeniden tanıması ve tanımlaması, değişimin farkına vararak yeni heyecan ve maceralar
yaşaması, pozitif enerjiye ulaşması, hayata daha dinç bir şekilde sarılması için ‘’ Tabiat
Alanlarında Olmak’’ günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biridir.
Dünyada 60 ve 70 li yılların moda turizm türü olup, sonra ona yeni türlerin eklendiği deniz
turizmi, Türkiye’de son 10-15 yıldır altın çağını yaşamaya başlamıştır. Dış talebin artısında
Türkiye’nin pek keşfedilmemiş bir ülke Kıyılarımızın henüz kirlenmemiş ve aşırı betonlaşmamış
olması, tabii güzelliklerimizin zenginli ve iklimin uygunluğu, ucuzluk, Türk halkının
misafirperverliği başlıca rol oynayan faktörlerdir.
Dünya turizminde yeni eğilimler çıktıkça, yeni yerler keşfedildikçe, bölgesel çatışma ortamları
doğdukça, turizmin bir yerden başka bir yere kayması son derece çabuk olmaktadır. Kaldı ki
bir de bunlara turizmde “moda olma” eklenmektedir. Dünya Turizm Teşkilatı’nın
araştırmalarına göre 21. yüzyılda tüketici eğiliminin kültür turizmine yöneleceğine ilişkin
saptamaları vardır. Yapılacak olan, deniz turizmine alternatif ya da onu tamamlayan diğer
türlerin ülkemizde gelişmesine çaba gösterilmesidir. İste bu türlerden biri kırsal turizmdir.
Türkiye; dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği, bakir ve yıpranmamış tabiatıyla, 4 saatlik uçuş
mesafesiyle dünya nüfusunun %40’ına ulaşabiliyor olması, her çeşit coğrafi ve iklim çeşitliliğe
sahip olunması, yerel kültürlerin, geleneklerin ve yaşam tarzlarının devam ediyor olması, tabiat
ve macera turizmine yönelik büyük bir potansiyel taşıyor olması açısından jeopolitik bir önemin
yanısıra biyoçeşitlilik, sosyokültürel kaynak değerleri bakımından da bir kıtanın sahip
olabileceği bütün ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Ayrıca asırlardır birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizin her bir köşesinde tabiat ile iç içe bir tarihi
yaşatmaktadır.
Bu yüzden yapılan ve yapılacak olan çalışmaların önemi bir o kadar artmaktadır. Dünyada
tabiat turizmi açısından gelişmekte olan ülkeler arasında 19. Sırada yer almaktayız.
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünyadaki ilk on büyük ekonomi arasında yer
alacak “Büyük Türkiye” idealinin gerçekleşmesi maksadıyla tabiat turizmi çalışmaları
başlanmış ve süratle devam etmektedir.
İstihdamı ve bölgesel gelişim seviyelerini arttırarak ülkemizin tabiat turizmi potansiyelini
uluslararası bir marka haline getirerek bütün korunan alanlarımızdaki yapı ve tesislerimizi
tabiat turizmi uygulamalarına imkan verecek şekilde düzenlemekteyiz.
Tabiat temelli turizm anlayışı küresel boyutta da giderek yükselen bir değerdir. Yeni tip
turistlerin beklentileri; deniz-güneş-kum üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizm
merkezlerinden uzakta, tabiat ile iç içe, abartılı olmayan tesislerde iyi bir oda, iyi hizmet ve
tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil şeklindedir. Ülkemizdeki
tabiat turizmi potansiyeli bu beklentiyi tam olarak karşılayacak düzeydedir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye, sahip olduğu tabi güzellikleriyle ve korunan alanlarıyla değerlendirilmeyi
bekleyen büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir.
Tabiat Turizmi faaliyetleri kapsamında hedeflenen ve planlanan hususlar şunlardır;


Tabiat Turizminde rekabeti ucuz ürün yerine, markalaşan turizm bölgeleri oluşturarak
sağlamak,



Var olan tabiat turizmi potansiyelimizi sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele
alıp planlamak,



Tabiat Turizmini hükümetin sosyo-ekonomik hedeflerini destekleyecek şekilde
geliştirmek,



Tabiat Turizmindeki gelişmeleri sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklemek,



Uluslararası işbirliğini güçlendirmek,



Tabiat Turizmi sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin, genel ulusal gelişme
politikaları ve hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak,



Küresel eğilim taleplerini izlemek ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapmak,



Sürdürülebilir tabiat turizmi konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını
bilinçlendirmek,



Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarını etkin kılmak,
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Alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, tabiat turizmi vb.) turizm
kentlerinin oluşturulmasını sağlamak,



Tabiat Turisti profiline odaklanan turizm ürünleri oluşturmak,



Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması için metotlar geliştirmek



Tabiat Turizmiyle ilgili altyapı ve ulaşım yatırımlarında özel sektörün etkinliğini
özendirerek kamunun yükünü hafifletmek,



Tabiat Turizmi eğitimi ile işgücü kalitesini arttırmak ve sektörde sertifikasyon
sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,



Öncelikli tabiat turizmi türlerine ve gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak bölgesel
düzeyde sektörel teşvik mekanizmaları geliştirmek,



Tabiat Turizmi potansiyelimizi ortaya çıkararak uluslararası bir marka haline gelmek



Dünya çapında benzerleriyle yarışabilir düzeyde serbest turizm ticaret bölgeleri
oluşturmak.

Bu hedefler doğrultusunda ülkemizin ulusal ve uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri
bakımından ilk 5 ülke arasına girmek için tabiat turizmi sektöründe büyük bir seferberlik
başlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye’de Tabiat turizminin asıl müşterisi olacaklar yabancı turistlerdir. Diğer bir ifadeyle
kırsal turizm dış turizmde yerini almalıdır. O yüzden kırsal turizme açılacak köyler bir nevi
Geleneksel köy kültürümüzün temsilcileri olacağından titizlikle seçilmelidir.
Kültürel ve tarihi bakımdan çok zengin olan ülkemizde, bu konuya daha fazla önem verilerek,
tarihi ve kültürel bakımdan turist çekebilecek kırsal alanlara daha fazla yatırım yaparak ve
özellikle bu alanlarda yaşayan gençlere ek iş imkanları getirerek göç etmelerini önlemek
olmalıdır
Plan aşamasından her türlü girişime kadar köy halkı her isin içinde yer almalı, muhakkak
teşkilatlanmaları sağlanmalıdır. Ancak en basta eğitim gelmektedir.
Bütün bunların yerine getirilmesinde, başka deneyimlere başvurmalı, aynısını yapmak yerine,
yörenin kaynakları, yerel halkın talepleri ve yaratıcılığı ön plana çıkarılmalıdır.
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Anadolu’nun turist çeken il ve ilçe merkezlerinde turistlerin kolayca erişim sağlayacağı turizm
ofisleri kurularak bölge ile alakalı bilgi ve haritaların turistlerin faydalanabileceği şekilde
yapılmalıdır.
Türkiye Ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizm ve dolayısıyla Tabiat turizmi
ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde de kolaylıkla uygulayabilecek bir ekonomik faaliyettir. Turizm
sektörünün hizmetler sektörü içerisinde yer alması, emek yoğun üretim gerektirdiği için,
işsizliğin önlenmesine de katkı sağlayacaktır.
Turizmin çeşitlendirilmesi, bütün bir yıla yayılması strateji ve 2023 vizyonu çerçevesinde;
Maksat; Türkiye dağlık alanlarını bir bütün içinde ele almak ve sunduğu kırsal turizm
potansiyelini ortaya koymaktır. Türkiye genel alanı içinde en geniş yeri kaplayan dağlık alanlar,
bünyesinde barındırdığı kırsal nüfusta en az gelir düzeyine sahip kitleleri oluşturmaktadır. Bu
sebeple dağlık alanların sunduğu alternatif turizm potansiyeli çerçevesinde öncelikle jeolojik
ve jeomorfolojik özellikler, tabiiortam şartlarındaki çeşitlilik ve korunmuş kültürel yapısıyla bu
tür alanların kırsal turizm açısından son derece zengin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu
bölgelerde hayat savaşı veren kırsal nüfusun kalkınmasında ve yerinde tutulmasında yardımcı
olacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir politika ile bu alanların değerlendirilmesi
önemli olacaktır .
-Tabiat turizme hizmet maksadıyla kurulan yeme içme tesislerinin tabiata uygun, abartısız
yapılması, iletişim araçlarının çevreyi en az kirletecek şekilde geliştirilmesi, su ve enerji
tüketiminin sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyum içinde olması gerekmektedir. İşletmelerin kuruluş
aşamasında genel dokuya uygun malzemeler kullanıp kullanmadığı denetlenmelidir. Faaliyet
aşamasında da yerel yönetimler tarafından sık sık denetimleri gerçekleştirilmelidir.
-Tabiat turizmi potansiyeli değerlendirildiği takdirde bölge turizminin mevsimsellik
özelliğinden kurtarılarak, yıl içine yayılması, böylece gelen turistlerin kalış sürelerinin
uzatılabilmesi mümkün olacaktır.
-Tabiat turizmi bir yerleşme biriminde gelişebilmesi için coğrafi konumun ve kuruluş yerinin
uygunluğu, tabiigüzelliklerin, tarihsel ve kültürel çekiciliklerin varlığı ve korunmuş olması,
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altyapı yeterliliği, konaklama olanakları, kırsal geleneksel üretim biçimlerinden en az birinin
varlığı ve turiste sunulabilmesi, yerel halkın turizm için gönüllü olması önde gelen şartlardır.
Türkiye ye gelen turistlerin deniz ve eğlence turizmden sonra en çok kültürel turizm maksatlı
geldikleri göz önüne alındığında, sürdürülebilir turizme hizmet eden ekoturizmin yanında kırsal
ve onunla bütünleşen kültürel turizmin üzerinde daha fazla durulması turizmin gelecekte
devamlılığı için önem arz etmektedir.,
Kırsal alanların turistler tarafından ziyaretiyle kültür alışverişiyle beraber kırsal halkın dışa
açılması sağlanabilecektir.
-Tabiat turizminin teşvik edilmesi ile bölgede yer alan tabiikaynakların korunması hususunda
yerel halk daha titiz hareket edecektir. Kırsal alanda yapılan turizm faaliyetleri, kırsal nüfusun
yaşadığı problemler için çözüm olarak görülmektedir. Kırsal turizmden beklenen ekonomik,
sosyo-kültürel ve çevresel yararların sağlanması için öncelikli olarak yerel halkın gönüllü olması
önemlidir.
-Başka ulusların tarih ve kültürlerini taklit etmek yerine, yöresel ve geleneksel mimariye uygun,
tabiiçevrenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde alt ve üstyapıların oluşması sağlanmalıdır. Bu
da daha çok dikkat çekerek,tabiiolarak bölgenin turistik faaliyetlerinin gelişmesini de katkı
sağlayacaktır.
-Yöresel ve geleneksel mimariye uygun olmayan, çevreye uyumsuz çok yıldızlı ve çok yataklı
tesisler yapmak yerine, çevreye uygun daha küçük ölçekli konaklama birimlerinin tercih
edilmesi yöreye ait Tabiat turizm potansiyelinin hızlanmasını sağlayacaktır.
-Kitle turizmindeki plansız ve kontrolsüz gelişmelerin yol açtığı olumsuzluk, yarattığı çevresel
tesir eder ve destinasyonların sürdürülebilirliği açısından tabiat merkezli işletmelere olan
ihtiyaç günden güne kendini hissettirmektedir. Bu vaziyet bölgenin bir turizm destinasyonu
olarak sürdürülebilirlik ve Tabiat turizm bağlamında önemli bir imaj yaratmasına da yardımcı
olacaktır.
-Bütün yapılaşmada özgün malzeme ve geleneksel otantik mimari tarz kullanılmalıdır.Yörenin
tamamlayıcı unsuru olan otantik hayat ve kültürü muhafaza edilmeli, el sanatları geliştirilmeli
ve teşvik edilmelidir. Aksi halde cazibe unsuru olan otantik hayat yerini modern hayata terk
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ederek mevcut kültürün kaybolmasına sebep olacaktır. Bu sebepe yöre halkının evlerini
yörenin otantik yaşantısına göre restore ederek pansiyon olarak turiste verebilmeleri ve el
sanatları üretimine katkıda bulunabilmeleri için kredi ile teşvik sağlanmalıdır.
- Belgrad Ormanı’nı sahip olduğu tabii güzellikler, tarihi kalıntılar, zengin flora ve faunası ile
birlikte içinde bulunan dokuz adet Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilere çok çeşitli
rekreasyonel olanaklar sunmaktadır. Bütün bu nadir özelliklerinden dolayı Milli Park ilan
edilmesini fazlasıyla hak etmektedir.
Tabii ve kültürel mirastan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu kamu kurum ve kuruluşları,
konuyla alakalı uzmanlar, üniversiteler, sivil toplum teşkilatları, halk temsilcilerinin görüşleri
alınarak öncelikle üst ölçekte planlar hazırlanmalıdır. Bu planlar doğrultusunda Yayla turizm
merkezlerinin özelliklerine göre, alakalı kurumlarca hazırlanacak uygulama planlarını hayata
geçirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip uzmanların, yerel yönetimlerin kadrosuna
alınmaları sağlanmalıdır.
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8. İSTANBUL TABİAT TURİZMİ ROTALARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve İstanbul
Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Yürü Keşfet” projesinde bulunan hazır gezi
rotaları:
7 Tepeli İstanbul'un 1. Tepesi: Bu rota üzerinde Topkapı Sarayı, Aya İrini, Darphane, Arkeoloji
Müzesi, Çinili Köşk, Alay Köşkü, Gülhane Parkı, Soğukçeşme Sokak, 3. Ahmet Çeşmesi, Padişah
Türbeleri, Haseki Hürrem Hamamı, Magnaura, Ayasofya, Talat Paşa Konağı, Yerebatan Sarnıcı,
Million Taşı, Hipodrom, Alman Çeşmesi, Sultanahmet Külliyesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Örme
Dikilitaş noktalarını görebilirsiniz.

Şekil 42 7 Tepeli İstanbul'un 1. Tepesi Yürüyüş Rotası

Bir Günde İstanbul: İstanbul her noktası ile bir sürpriz yaşatabilecek bir şehir. Daha geniş süreli
seyahatler daha uygun olacaktır. Ama süre kısıtı olan misafirler için bir günlük önerimiz.
Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Ayasofya, Sultanahmed Camii ve Meydanı ve Kapalıçarşı. Bu
Rota Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi gezilebilir.
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Şekil 43 Bir Günde İstanbul Yürüyüş Rotası

Çocuklarla İstanbul Rotası: Hasırcılar Caddesindeki Hasırcılar kapısından Mısır Çarşısı’na
oradan Yeni Cami’ye doğru ilerleyip Bahçekapı tarafından Sirkeci’ye doğru yola devam edilir.
Yaklaşık 1 km. lik rota üzerinde gezilebilecek müzeler: İş Bankası Müzesi, PTT Müzesi, İstanbul
Demiryolu Müzesi.

Şekil 44 Çocuklarla İstanbul Rotası

Dört bin beş yüz adımla Çorlulu Medresesi'nden Küçük Ayasofya'ya: Bu rota ile Çorlulu Ali
Paşa Medresesi, Koca Sinan Paşa Külliyesi, Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş, Nur-u Osmaniye
Camii, Vezir Hanı, Çemberlitaş Hamamı, Basın Müzesi, II. Mahmut Türbesi, Sağlık Müzesi, Firuz
Ağa Camii, Hipodrom, Alman Çeşmesi, Sultanahmet Külliyesi, İbrahim Paşa Sarayı, Dikilitaş,
Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Ticaret Mekteb-i Alisi, Özbekler Tekkesi, Sokollu Mehmet Paşa
Külliyesi, Çardaklı Hamamı ve Küçük Ayasofya'yı gezebilirsiniz.
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Şekil 45 Dört bin beş yüz adımla Çorlulu Medresesi'nden Küçük Ayasofya'ya Yürüyüş Rotası

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 11.04.2018 tarih ve E.316917 sayı ile
alınan Bisiklet ve Yürüyüş Rotaları:
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YÜRÜYÜŞ/KOŞU VE BİSİKLET PARKURLARI
NO İLÇESİ

ADI

YÜRÜYÜŞ/KOŞU

BİSİKLET

PARKURU

YOLU

UZUNLUK (M)

UZUNLUK (M)

1

ÜSKÜDAR

FETHİPAŞA KORUSU

1,200

2

ÜSKÜDAR

KÜÇÜK ÇAMLICA KORUSU

1,500

3

ÜSKÜDAR

MİLLET PARKI

4

BEYKOZ

DEDEOĞLU PARKI

5

BEYKOZ

HİDİV KORUSU

1,300

6

BEYKOZ

BEYKOZ ÇAYIRI

1,000

7

ÜMRANİYE

ATAKENT PARKI (ŞEHİTLİK PARKI)

900

8

PENDİK

PENDİK DOĞU PARKI

500

9

PENDİK

MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI 2-3 NOLU

300

500
450

500

10 PENDİK

PENDİK BATI PARKI

450

11 PENDİK

PENDİK SAHİL PARKI

4,920

12 TUZLA

TUZLA SAHİL PARKI

13 PENDİK

KAYNARCA BÖLGE PARKI

14 PENDİK

YAHYA KEMAL CADDESİ

15 PENDİK

DEDEPAŞA CADDESİ PARKLARI

4,085

9,769

16 KARTAL

MALTEPE KUMCULAR KARA VE DENİZ TARAFI

1,500

4,710

17 KARTAL

İBB SOSYAL TESİSLERİ KARA VE DENİZ TARAFI

4,130

8,810

18 KARTAL

KARTAL İDO KARA VE DENİZ TARAFI

700

1,870

19 KARTAL

YUNUS EMRE 1. PARKI

100

20 KARTAL

YUNUS EMRE 2. PARKI

400

1,000

1,255

750
2,620
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T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YÜRÜYÜŞ/KOŞU VE BİSİKLET PARKURLARI
NO İLÇESİ

ADI

YÜRÜYÜŞ/KOŞU

BİSİKLET

PARKURU

YOLU

UZUNLUK (M)

UZUNLUK (M)

21 KARTAL

SÖĞÜTLÜ PARK

300

22 KARTAL

HAYRETTİN PAŞA PARKI

300

23 KARTAL

ÇAMLIK PARKI

24 KARTAL

ADNAN KAHVECİ PARKI

25 KARTAL

ŞEHİT GAFFAR OKAN PARKI

500

26 KARTAL

ŞEYH ŞAMİL PARKI

500

27 KARTAL

SERÇELİ PARKI

600

28 KARTAL

AKŞEMSETTİN PARKI

150

29 KARTAL

FATİH SULTAN MEHMET PARKI

200

30 KARTAL

ŞELALE PARKI

250

31 KARTAL

YAVUZ SULTAN SELİM PARKI

100

32 KARTAL
33 KARTAL

MEHMET AKİF ERSOY
MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI

700
800

34 MALTEPE

BOSTANCI-KÜÇÜKYALI KARA VE SAHİL

1,020

9,410

35 KADIKÖY

CADDEBOSTAN BOSTANCI KARA VE SAHİL

2,800

3,006

36 KADIKÖY

DALYAN PARKI

1,500

1,890

37 MALTEPE

İDEALTEPE-DRAGOS KARA VE SAHİL

3,000

3,000

38 MALTEPE

KÜÇÜKYALI-İDEALTEPE KARA VE SAHİL

1,200

1,200

39 MALTEPE

MALTEPE ALTAYÇEŞME PARKI

40 KADIKÖY

MODA İNCİBURNU PARKI

1,300

41 SANCAKTEPE

SANCAKTEPE MESİRE ALANI

4,263

42 MALTEPE

ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI

1,900

7,610

43,198

62,337

200
1,000

300

GENEL TOPLAM
Tablo 34 İstanbul Anadolu Yakası Yürüyüş/Koşu ve Bisiklet Parkurları Tablosu
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜYÜŞ/KOŞU VE BİSİKLET PARKURLARI
NO

BİSİKLET
YOLU
UZUNLUK (M)

YÜRÜYÜŞ/KOŞU
PARKURU
UZUNLUK (M)

AVCILAR SAHİL

1,200

2,150

AYTEKİN KOTİL PARKI

1,400

1,869

İLÇESİ

ADI

1

AVCILAR

2

BAKIRKÖY

3

BAKIRKÖY

FLORYA ATATÜRK ORMANI

4

BAKIRKÖY

FLORYA SAHİL PARKI

5

BAKIRKÖY

FLORYA SOSYAL TESİSLER İÇİ

1,942

6

BAKIRKÖY

FLORYA YERLEŞİM BİRİMLERİ

583

7

BAKIRKÖY

ÇİROZ ENGELLİLER YAZ KAMPI

1,091

8

BAKIRKÖY

KAZAKİSTAN PARKI

9

BAKIRKÖY

YEŞİLKÖY SAHİL PARKI

3,000

10

BAKIRKÖY

AYTEKİN KOTİL-KAZLIÇEŞME SAHİL PARKI

1,800

11

BAŞAKŞEHİR

2. ETAP KORU PARKI

620

12

BAŞAKŞEHİR

ONURKENT PARKI

60

13

BAYRAMPAŞA

HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ

14

BEŞİKTAŞ

YILDIZ KORUSU

15

BEYOĞLU

HACI AHMET PARKI

16

BEYOĞLU

SÜTLÜCE 2 PARKI

17

BEYOĞLU

SÜTLÜCE 3 PARKI

350

18

EYÜP

SİLAHTARAĞA PARKI

810

19

EYÜP

TEKKE PARKI

20

EYÜP

OTAĞCILAR PARKI

350

21

EYÜP

NURTEPE GEZİ PARKI

600

22

FATİH

AYVANSARAY PARKI

23

FATİH

BALAT-AYVANSARAY ARASI

24

FATİH

MERMERKULE PARKI

25

FATİH

ÖZLEM PARKI

650

26

FATİH

ŞAİR NEDİM PARKI

600

27

G.O.PAŞA

VARDAR CAD-KÜÇÜKKÖY YOLU

28

KAĞITHANE

MESİRE 2

29

KÜÇÜKÇEKMECE

HASANOĞLU PARKI

1,200

30

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE SAHİL PARKI

2,700

31

KÜÇÜKÇEKMECE

MENEKŞE DERESİ PARKI

32

KÜÇÜKÇEKMECE

MENEKŞE SAHİL PARKI (GÖL KENARI)

33

SARIYER

EMİRGAN KORUSU

34

SARIYER

EMİRGAN SAHİL

35

SULTANGAZİ

CEBECİ PARKI

36

SULTANGAZİ

ÇAMLIK PARKI

5,240
2,100

1,969

670
2,994

650
2,000
300
780

800

1,200

450
720
2,200

1,910
750

2,200
900
1,300
660
1,200
600

37 ŞİŞLİ
ABİDE-İ HÜRRİYET PARKI
38 ŞİŞLİ
MAÇKA DEMOKRASİ PARKI
39 ZEYTİNBURNU
ÇIRPICI PARKI
40 ZEYTİNBURNU
KAZLIÇEŞME SAHİL PARKI
41 ZEYTİNBURNU
TOPKAPI ŞEHİR PARKI
42 ZEYTİNBURNU
ZEYTİNBURNU SOSYAL TESİSLER
Tablo 35 İstanbul Avrupa Yakası Yürüyüş/Koşu ve Bisiklet Parkurları Tablosu
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1,450
1,300

450
1,000
2,500
1,440
1000
284

İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Parkurları:
1) Telbaşı Mevkii-Ballıkaya Mevkii-Alemdağ Seyir Tepesi-Dedepınar Mevkii ---- 5850 mt.
2) Tepebaşı Mevkii-Ballıkaya Mevkii-Çırçırsuyu Mevkii-Dedepınar Mevkii ----- 9300 mt.
3) Telbaşı Mevkii-Esençile Mevkii- Yongalıbayır Mevkii-Dedepınar Mevkii ---- 16 500 mt.
4) Kartal Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde Ballıca Mevkiinde 99-106 bölmeler
arasında Turizm Maksatlı sportif faaliyetler için Parkur olarak kullanılmaktadır.
5) Bahçeköy İşletme Müdürlüğü sınırlarında Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına tahsisli
15.000 m2 ve 20.000 m2 olmak üzere 2 adet Spor tesisleri bulunmaktadır.
6) Şile İşletme Şefliği Yeniköy Mahallesi sınırlarında 3200 mt
7) Yeşilvadi İşletme Şefliği sınırları dahilinde Bıçkıdere ve Oruçoğlu Mahallelerinden geçen
17,5 km. Parkur alanı mevcuttur.
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İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
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İSTANBUL İLİ
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI
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Gelişme Eğilim ve Potansiyellerinin Tespit Edilmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri ve
Modellerinin Tanımlanması Konularına Yönelik Analitik Etüd İşi, 6.5.1.2 Jeolojik Yapı Raporu
Bimtaş 2006, İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı Raporu
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Albayrak A, ‘’Alternatif Turizm’' Detay Yayıncılık Ankara 2013.
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6.1 . KAPASİTE GELİŞTİRME Maksat: ilgili paydaşların tabiat turizmi açısından kapasitelerini geliştirmek

Konseyi ve
Ekoturizm
1

Dernekleri
Kurulması

tarihi

M, B, K

2016

İKTM,
Eko-turizmde hedef birliğinin

Kişiler,

sağlanması, İşbirliği için sözleşme

ÖG,V

imzalanması

Tabiatı anlatmak için çocukların
eğitimi,
5

1

Tabiat eğitimi

Plan dönemi boyunca her dönem
1.000.000 çocuğa Tabiat eğitimi

OSİ, Ü, K,

Belde
Belediyeleri

HEM

verilmesi

353

2016

ve Finans
kaynağı

Göstergeler

ortakları

2019

kuruluşlar
Ekoturizm

1

kişi ve

Bütçesi

2018

Açıklama

Başlangıç

2017

Eylem

İşbirliği

2016

Öncelik

Eylem no

Süreler
Yapacak

6.1 . KAPASİTE GELİŞTİRME Maksat: ilgili paydaşların tabiat turizmi açısından kapasitelerini geliştirmek

9

1

2

tarihi

Haritaların

Ekoturistler için rotaların yer aldığı

İKTM, OSİ,

STK,

oluşturulması

haritaların oluşturulması ve basımı

K

Vk

Yabancı dil

Yabancı ziyaretçilerle iletişim

OSİ, HEM,

eğitimi

sağlanacaktır.

Ü

354

ve Finans

Başlangıç

2016

2016

2019

kuruluşlar

ortakları

2018

kişi ve

2017

Açıklama

2016

Öncelik

Eylem no
5

Eylem

Bütçesi

İşbirliği

kaynağı

Göstergeler

Süreler
Yapacak

6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Maksat; altyapıyı güçlendirmek, geliştirmek,

Başlangıç

ortakları

tarihi

1

Milli Parklar

adet Milli Park Alanı

2016

OSİ, OBM,

Oluşturulacak

Katı atıkların yönetimi
19

1

Atık yönetimi

konusunda, vahşi depolama

M, B, İÖİ

D, ÇŞM

2017

yapılması engellenecektir.

20

1

Alan

Kamp alanları ve günübirlik

düzenleme

alanları düzenlenecektir.

Hizmet

21
1

üniteleri
geliştirme

İKTM, K, İÖİ

D, ÇŞM,
STK

2017

Favori seçilen ilçelerde alan
içinde kalan, atıl binaların
onarımı ve turizmde kullanımı

Finans
kaynağı

İlimizde katılımcı yaklaşımla 1
17

ve

OSİ

2017

sağlanacaktır

355

Göstergeler

kuruluşlar

İşbirliği

Bütçesi

2019

kişi ve

2018

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Süresi
Yapacak

6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Maksat; altyapıyı güçlendirmek, geliştirmek,
Süresi

düzenlemeleri

1

(trekking yol
ağı oluşturma
ve düzenleme)

ortakları

tarihi

Finans

edilen tüm sahalarda patika

İKTM, OSİ,

tanıtıcı, bilgilendirici elemanların

K, B, İÖİ

2017
D, STK

yapımı ve yerine konması 2017
yılına kadar tamamlanacaktır

İdare ve

24

2

Ziyaretçi

Neşetsuyu Tabiat Parkında İdare

Merkezi

ve Ziyaretçi Merkezi kurulması

kurulması

için çalışmalar yapılacaktır.

2018

OSİ

Favori ilçelerde dağ bisikleti
patikası ağı için, altyapı,
27

Dağ bisikleti
parkurları

araştırma ve
organizasyonunun

OSİ, İKTM,
K, İÖİ, B

D

tamamlanması

356

2018

kaynağı

Göstergeler

ve

2019

Başlangıç

Trekking güzergâhı olarak tespiti

düzenlemeleri ve her türlü

Bütçesi

İşbirliği

2018

kişi ve
kuruluşlar

Patika

23

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Yapacak

6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Maksat; altyapıyı güçlendirmek, geliştirmek,
Süresi

balıkçılığına
uygun
iskelelerin
yapılması

Yaban Hayatı

31

Gözlem
Yerlerinin
Belirlenmesi

OSİ, İGTHM,

balıkçığı turizmine altyapı

İKTM

GSİM

2017

STK

2016

oluşturulmak olacaktır

Uygun yerlerde yaban hayatının
gözlemlenmesi için uygun

OSİ

üniteler yapılacaktır

Turizm
alanlarına

32

manzara seyir
noktası ve seyir
teraslarının

Bu alanlarda seyir noktası ve
seyir terasları yapılarak cazibe
arttırılacaktır

İÖİ, B, K, M,

2017

OSİ

yapılması
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Finans
kaynağı

Göstergeler

tarihi

2019

ortakları

ve
Başlangıç

Sportif olta balıkçılığı
meraklılarına ve sportif olta

Bütçesi

İşbirliği

2018

kişi ve
kuruluşlar

Sportif olta

30

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Yapacak

6.3. ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VE GELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI
Maksat: Mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.

Başlangıç

ortakları

tarihi

senaryonun katılımcılıkla
oluşturulması ve çerçevede
42

1

milli ve milletlerarası düzeyde

OSİ,

milletlerarası

tanıtım materyallerinin basımı

İKTM, K,

seviyede tanıtım

(1 Web sitesi, yeterli miktarda

2017

B, İÖİ

broşür, rota haritası, CD, 2
tanıtım filmi vb.)

1
43

Ekolojik ürün satış

Favori ilçelerde yöre insanının

merkezleri

ürettiği ekolojik ve Tabiatdan
toplanan ürünlerin satışına

İKTM, Oİ,

yönelik satış yerlerinin

İGTHM,

oluşturulması, vatandaşların

İÖİ, B

üretim ve satış için
yönlendirilmesi

358

Finans
kaynağı

Sunuma ve tanıtıma ait

Milli ve

ve

Vk, Yöre
Halkı

2017

Göstergeler

kuruluşlar

İşbirliği

Bütçesi

2019

kişi ve

2018

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Süreler
Yapacak

6.3.ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI
Maksat: Mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.
Süreler
İşbirliği
ortakları

ve
Başlangıç
tarihi

Tur operatörlerine sahanın
gezdirilerek tanıtımı, görüşlerinin
Tur
operatörlerine
46

1

saha tanıtımı ve
tur
destinasyonları

alınması, isteklerinin
değerlendirilmesi, destinasyon
şekillendirmelerinin yapılması, bu
destinasyonlar üzerinde hizmet

TÜRSAB,
İKTM, OSİ,

D, İKTM

2017

Ü

2016

V, K, B, İÖİ

kalitesi ağı kurulması,
destinasyonları destekleyici,
olumlu etkileyici eklerin tespiti.
Ziyaretçilerin beklentileri ve verilen
hizmetlerden memnuniyetinin

47

2

Müşteri beklenti

periyodik olarak ölçülmesi, her yıl 250

ve memnuniyet

şer kişi ile sezon başı, ortası ve

anketleri

sonunda toplam 3 anket yapılacaktır

İKTM, OSİ,
K

.
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Finans
kaynağı

Göstergeler

kuruluşlar

Bütçesi

2019

kişi ve

2018

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Yapacak

6.3.ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI
Maksat: Mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak.
Süreler

3

sempozyumlar,
festivaller

Fuar ve sempozyumlara aktif
katılımlarla stand oluşturma,,

tarihi

B, D, Ü

2017

HEM,

,

49

2

Avlaklarda av

Avlaklarda av potansiyelinin ve av

kaynağına yem

turizminin cazibesinin arttırılması

takviyesinin

OSİ, Aİ, D

2016

2016

yapılması

Avlaklar ve av kaynakları fuarlar,
yabancı ve yerli televizyonlar, av
51

1

Avlakların

dergileri vb. kaynaklarla ya da

OSİ, İKTM,

tanıtılması

yerli ve yabancı av turizm

D, Aİ

acentalarıyla görüşerek
tanıtılması sağlanacaktır.

360

Finans
kaynağı

Göstergeler

Başlangıç

2019

ortakları

ve

İKTM, OSİ,
İGTHM, D,

Bütçesi

İşbirliği

2018

kişi ve
kuruluşlar

Fuar
48

Açıklama

2017

Eylem

2016

Öncelik

Eylem no

Yapacak

6.4 . İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER
Maksat: Ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılması.

tarihi

Vk, D

2017

Tabii ve kültürel değerleri
etkileyen tüm turizm
faaliyetlerinin kabul
edilebilir değişimin
sınırlarının belirlenmesi,
bu çalışmanın hedefi
yöresel düzeyde kabul

68

1

Değişimin

edilebilir sınırların

sınırlarının

tespitidir.

OSİ, İKTM, Ü

belirlenmesi

361

Finans
kaynağı

Göstergeler

kuruluşlar

ortakları

2019

ve

Bütçesi ve

2018

Açıklama

Başlangıç

2017

Eylem

İşbirliği

2016

Öncelik

Eylem no

Süresi
Yapacak kişi

6.4 . İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER
Maksat: Ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılması.

1

etkilerin
izlenmesi
Ekonomik

70

1

etkilerin
izlenmesi

İndikatörlere göre
izlenecektir

İndikatörlere göre
izlenecektir

ÇŞM, OSİ, B

D, İKTM

2017

D, Ü

2017

D

2017

İKTM,
İGTHM, K, B,
TSO

Sosyal ve
kültürel
etkilerin
izlenmesi

71

1

İndikatörlere göre
izlenecektir

OSİ, İKTM, Ü

362

Finans
kaynağı

Göstergeler

tarihi

2019

ortakları

Bütçesi ve

2018

ve
kuruluşlar

Çevresel

69

Açıklama

Başlangıç

2017

Eylem

İşbirliği

2016

Öncelik

Eylem no

Süresi
Yapacak kişi

6.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER
Maksat: Ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılması.

1

liğin
izlenmesi

İndikatörlere göre
izlenecektir

OSİ, ÇŞM

D

2017

D

2017

Kurallar sistemine
uyumun izlenmesi,
uyumsuzluğun söz konusu
olduğu hususları

73

1

inceleme, uzlaşma aratışı,

İKTM, OSİ,

Uyumun

çözüm geliştirme,

ÖG, Hizmet

izlenmesi

raporlama ve

üreten

değerlendirme, Yaptırım

herkes

uygulama

363

Finans
kaynağı

Göstergeler

tarihi

2019

ortakları

Bütçesi ve

2018

ve
kuruluşlar

Sürdürülebilir

72

Açıklama

Başlangıç

2017

Eylem

İşbirliği

2016

Öncelik

Eylem no

Süresi
Yapacak kişi

6.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER
Maksat: Ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılması.

74

1

İzlemenin

Tabii ve kültürel

raporlama,

değerlere etki yapan

değerlendirm

faaliyetlerin sınırlara göre

e ve geri

durumunun izlenmesi ve

bildirimlere

raporlama, değerleme ve

dönüştürülm

geri bildirimlerin

esi

yapılması

OSİ, İKTM, Ü

tarihi

D

2017
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Finans
kaynağı

Göstergeler

kuruluşlar

ortakları

2019

ve

Bütçesi ve

2018

Açıklama

Başlangıç

2017

Eylem

İşbirliği

2016

Öncelik

Eylem no

Süresi
Yapacak kişi

