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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. 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. 
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1.1. Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Tabiat Turizmi Kavramları 
 

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.  Sürdürülebilir Turizm 

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. Tabiat Turizmi ve Ekoturizm: Tanımlar 

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 

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. 
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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. ( Erdoğan, N. 2013) 

 
Fotoğraf 1 - Kocaeli İli Manzara 
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1.2. Tabii Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir 

Turizm Alternatifi Ve Kocaeli Vilayetinde Sürdürülebilir Tabiat Turizmi 

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 insiyatifi 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. 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 alaka gruplarına fayda sağlayacağı 

unutulmamalıdır. 
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1.3.  Tabii Alanlar Ve Sürdürülebilir Kalkınma  

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 sosyo-

ekonomik 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 yoğunlaşmalıdır.  

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; 
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Kırsal alan: Şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan tarımla alakalı 

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 alakalı 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. 

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 alakalı hususlardır. 
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1.4. Sürdürülebilir Tabiat Turizmi  

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, 

 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, 
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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 alakalı 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 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 
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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. Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Stratejisi 

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 

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.  
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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 Kocaeliilimizde 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 

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. 
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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. 

Şu unutulmamalıdır ki; turizm, tabiatın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaşmak 

garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir. 
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1.6. Ürün Ve Tabiat Turizmi Ürünü Kavramları 

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 birçok 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”. 

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 
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aktivite ve hizmetleri içeren bileşik bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Turistik ürün bir hizmet 

endüstrisi olan turizmde hizmet ağırlıklı ve heterojen bir görünüm sergilemektedir. 

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, 

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.  

 
Fotoğraf 2- Kocaeli İli Manzara 



 
 

14 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Turistik ürünü oluşturan çok sayıdaki unsurlar üç ana değişken altında toplanmaktadır:  

Çekicilik, Ulaşılabilirlik ve Turizm İşletmeleri 

 
Şekil 1. Turistik ürün 

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. 

 
Fotoğraf 3- İzmit Körfezi 
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1.6.1. Çekicilik 

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. 

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 
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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 

yapılan boğa güreşleri, Cannes ’teki uluslararası film şenliği gibi faaliyetler örnek olarak 

verilebilir. 

 
Fotoğraf 4- Kartepe 

1.6.2. Ulaşılabilirlik 

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. 
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Fotoğraf 5 - Kocaeli İli İçinden Geçen D-100 Karayolu 

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. 

1.6.3. Turizm İşletmeleri 

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 
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kuruluşlar olarak da hizmet sunmaktadırlar. Üç yıldızlı otel statüsünden itibaren konaklama 

tesisleri içinde zorunlu olarak bulunan yiyecek içecek birimleri, konaklama işletmeleri içinde 

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. 
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1.7. Tabiat Turizmini 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 

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 
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Tabiat turizmi faaliyetinde kullanılan tabii kaynaklar; 

1. Tarihi ve kültürel yapılar 

2. Güzel manzaralı yerler 

3. Dağlar 

4. Ormanlar 

5. Kanyonlar  

6. Çöller 

7. Göller 

8. Volkanik araziler 

9. Mağaralar 

10. Gastronomi 

 
Fotoğraf 6 - The Green Park Kartepe Resort&Spa 
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1.8. Tabiat Turizminin Maksadı 

 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. Tabiat Turizminin İlkeleri   

Tabiat turizmi ilkeleri; yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama 

olmak üzere 6 ana başlık altında özetlenebilir. 

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; 
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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 İlkesi 

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.)   

 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 tabiatta silinemeyecek izler bırakmamak,  

 Nesli tehlikede bulunan hayvanların bulunduğu bölgelerde gürültü, vb. kirlilik 

yaratmamak,  
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 Flora ve faunanın korunmasına özel önem verilen yerlerde tur rotalarını, koruma 

ilkelerini gözeterek sık sık değiştirmek,  

 Yetkili resmi kurumlar tarafından mutlaka tabiat ve alan kılavuzluğu 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 

modern mimari ürünler yerine; koruma altına alınmış otantik yapılarda hizmet veren 

konaklama tesislerini tercih etmek de gerekir.(Kaypak. 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,  

 Eko turizmin özendirilmesi,  
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 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 alakalı kişi, kurum ve kuruluşların eko turizm 

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 eko turizmin 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 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi, ülkemizdeki sürdürülebilir Tabiat turizmi açısından da 

geçerlidir. 

1.10. Tabiat Turizminin Faydaları 

Tabiat turizm aktivitelerinin bulunduğu destinasyonlarda çevre eğitimi imkânı sağlamakta 

ayrıca bunun yanında, tabiiliğin yaşatılmasına olanak sağlayan tutum ve davranışları da teşvik 

etmektedir. Yine sürdürülebilir bir sanayi ve kalkınma için yöre halkını motive edici bir etkiye 

de sahiptir.  
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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, 

 Yerel düzeyde kişisel gelirlerin ve vergi vb. kamu gelirlerinin artmasına, 

 Yerel düzeyde imajın geliştirilmesi ve yerel halkın çevreyi koruma ve geliştirme bilincinin 

artmasına,  

 Bölge ve kırsal kalkınmaya imkân sağlamaktır. 
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Fotoğraf 7 - Beşkayalar Tabiat Parkı 

 
Fotoğraf 8 - Kuzuyayla Tabiat Parkı 

 

 

 

 



 
 

27 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

1.11.Tabiat Turizminin Etkileri 

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. 

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. 

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. 
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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 ya da 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. 

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. 
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  Kırsal yörelerde el ve ev sanatları gelişir, esnaf ve sanatkâr sayısı artar, ek gelirler çoğalır. 

 Konaklama, yeme-içme vb. alakalı 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.  

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. 

 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 

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 
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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 alakalı istatistikî bilgi toplayan 

ülkelerin sayısının azlığından dolayı rakamsal boyutları ile alakalı bilgilere ulaşmak oldukça 

zordur. Ancak 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 
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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. alakalı 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. 

 
Fotoğraf 9 - İzmit Körfezi Sulak Alanı 
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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. 

 
Fotoğraf 10 - Uzuntarla Tabiat Parkı 

 
• Tabiat turizmi; tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden 

olmaktadır. Kırsal turizmin plansız gelişimi, tarımsal alanların azalmasına yol açmaktadır. 

• 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. 
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• 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 maksatından uzaklaştırabilmektedir. 

• Tabiat alanların aşırı kalabalık olması, çekiciliklerin azalmasına ve otantikliğini kaybetmesine 

neden olmaktadır. 

 
Fotoğraf 11 - Suadiye Tabiat Parkı 

 
Fotoğraf 12 - Eriklitepe Tabiat Parkı 
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2.SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

 2.1.Kaynak Analizi 

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 

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 alakalı 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 maksatıyla 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.  
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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. 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. 
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- 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.  

- 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, 
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- 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 

zamanda; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir vizyon oluşturulmasını ve turizm 

gelişiminin diğer sektörlerle bütünleştirilmesini sağlayacaktır.  

 
Fotoğraf 13 - Bilge Şehir Kocaeli; Yemekte De Şehrin Bilgeleri Festivali 
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2.2. Tabiat Turizminin Hedef Kitlesi 

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.  

 
Fotoğraf 14 - Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali 

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. 
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Bu takdirde turistler, kendi tercihlerine uygun bir yer seçimi yaparak, tatil yörelerini tesbit 

etmektedirler. 

 

 
Fotoğraf 15 - Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali 

 
Fotoğraf 16 - En Güzel Lale Festivali 
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2.3. Tabiat Turizmi ve Geleneksel Turizm Karşılaştırılması 

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

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

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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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 
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KİTLE TURİZMİ  TABİAT TURİZM 

Tarım alanlarının yok olması Tarım alanlarını koruyan 

Arazi kullanımlarının değişmesi Arazi kullanım planlamasına uyan 

Toprak– su - hava kirliliği ve insan üzerindeki 
olumsuz etkileri 

Toprak, su ve havayı koruyan 

Tabii morfolojinin bozulması (kıyı, dağ, göl vb.) Tabii morfolojiye uyumlu 

Su, toprak ve havada yaşayan flora ve faunanın 
yaşam alanlarının daralması 

Flora ve fauna habitatlarının korunarak, nitel ve nicel 
kalitelerinin arttırılması 

Denize bağlı rekreasyon eylemlerinin olumsuz 
etkilenmesi 

Tabii çevreye bağlı rekreasyon eylemlerinin sınırlı 
kullanım hedefli 

Aşırı su kullanımı sonucu su kaynaklarının 
tükenmesi 

Optimum su tüketimi ve yeraltı su kaynaklarının 
korunması 

Çevresel kirlilik ve yoğun yapılaşma nedeniyle tür 
kayıpları, ekolojik dengenin bozulması 

Tür kayıplarını engelleyerek, yaşam alanlarını 
genişletme hedefli 

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 
kesintisiz kıyı yerleşimi oluşması 

Strateji planına bağlı arazilerde araziyle uyumlu 
gelişme 

Arazi kullanımlarının değişmesi (konutların otele 
dönüşmesi gibi) 

Arazi kullanımlarının değişmemesi hedefli 

Turistik yerleşmenin ikincil konut alanlarıyla 
dolması 

İkincil kontların pansiyon olarak kullanımı 

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 

Kimliksiz yapılaşmaya bağlı estetik bozulma Geleneksel kimliği yansıtan binalar 

Yanlış yapılaşma ile erozyona sebep olunması Yeni yapılaşmalarda ekolojik tasarım verileriyle 
kontrollü yapılaşma 

Turist trafiğinden kaynaklanan hava kirliliği Çevreci turistin bulunduğu yere ve halka katkısı 

Tarihi zenginliklerin bilinçsizce pazarlanması 
sonucu oluşan kültürel kayıp 

Tarihi zenginlikleri korunmasıyla oluşan kültürel 
zenginlik 

Dildeki kelimelerde değişim Kültürler arası iletişim 

Genel anlamda geleneksel değerlerin zayıflaması 
İthal kültürün tanınması yanında öz kültürün 
güçlenmesi ve tanıtılması 

Toplumsal katmanlar arası çatışmanın artması 
Yerel girişimci katılımıyla toplumsal katmanlar arası 
çatışmanın azalması 

Yaşam biçiminin değişimi Özgün yaşam şeklinin arz ögesi olması 

Sezonluk göçlerin artması Sezonluk göçün ortadan kalkması 

Turizm sezonu içinde turistik bölgelerde aşırı 
yüklenme (kalabalıklaşma 

Yılın tümüne yayılan sezon süresi ile yığılmanın 
oluşmaması 

Tabii çevrenin bozulmasının insanlar 
üzerindeYarattığı psikolojik olumsuzluklar 

Tabii çevrenin korunmasının insanlarÜzerindeki 
olumlu etkisi 

Tablo 3 - Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması (devam) 
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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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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 
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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 
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Tablo 3’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). 

 
Fotoğraf 17 - İzmit'in Simgesi Saat Kulesi 
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2.4. Turizm Potansiyeli 

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, 
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- Ortalama kalış süreleri, konaklama ve ulaşım şekilleri önemlidir. 

(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, 
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- İle özgü yapılan bürokratik işlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik birimleri 

tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi, 

- 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 alakalı çalışan ve Tabiatnın kıymetini bilen eko-turistler için son 

derece önemlidir.  

2.5. Taşıma Kapasitesi 

- 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, 
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- 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. 

Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nda 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) Planı’ndaki “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. Tabiat Turizminin Kırsal Kalkınmaya Etkisi 

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. 
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3. İLGİ GRUBU ANALİZİ VE YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI 

3.1. İlgi Grupları/Paydaşlar 

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 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 sürdürülebilirt 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. İlgi Grubu Kategorileri 

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 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. 
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3.3. İlgi Grubu Analizi 

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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Fotoğraf 18 - İzmit İlçesi Manzara 

 3.4. Toplum Temelli Yaklaşım 

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 Organizasyonun Oluşturulması 

İlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi 

Gelişme Planını izlemek veya biçimlendirmekmaksadıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi 

gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir organizasyon oluşturulmalıdır. 

Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Planı’nı uygulamak, desteklemek ve sorumluluklarını, 

karar verme gibi hususları düzenler. 
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3.6. Tarihçe 

Antik Çağlarda Bithynia Bölgesi’nde yer alan Kocaeli, tarih boyunca Olbia, Astakos ve 

Nikomedia isimleri ile tanınmıştır. Kocaeli’nin yakın çevresindeki Kadıköy, Erenköy, Pendik, 

Tuzla, Eskişehir ve Yalova’da MÖ. 3000 yıllarına tarihlenen yerleşmelere rastlanmışsa da 

Kocaeli’nde Prehistorik bir yerleşmeyi kanıtlayacak kalıntı ve buluntulara rastlanmamıştır. 

Tarihi kaynaklar MÖ. XII. yüzyılda, Avrupa’dan Anadolu’ya başlayan göçler sırasında Trakya’da 

yaşayan Brygler ismi ile tanınan Friglerin buraya yerleştiğini belirtmiştir. Yunanistan’ın Megara 

şehrinden kendilerine yeni bir yer bulmak için yola çıkanlar MÖ.712’de İzmit Körfezi’nin 

güneyindeki Başiskele’ye gelmiş ve burada Astakos kentini kurmuşlardır.   Astakoz kenti M.Ö. 

III. yüzyılda da Büyük İskender’in komutanlarından Trakya Kra- lı Lysimachos tarafından 

yıkılıncaya kadar varlığını sürdürmüştür. Britanya Kralı 1. Nicomedes M.Ö. 262’de bugünkü 

Kadıköy Mahallesi ile Bekirdere arasındaki “Dua Tepesi”nde kenti yeniden kurmuştur. Britanya 

Krallığı’nın başkenti olan bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedeia adı verilmiştir. 

 
Harita 1 - Bithynia Tarihi Haritası 
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Britanya Kralı III. Nicomedes’in MÖ. 73 yılında krallığını Romalılara bağışlamasıyla Nicomedeia, 

Britanya eyaletinin merkezi ol- muştur. Bir geçit yeri olan Nicomedeia, Roma yolları üzerinde 

bulunduğundan ulaşımda büyük önem taşıyor, Boğazlara yakın olması nedeniyle de bir Roma 

deniz kuvveti burada bulunuyordu. İmparator Diocletianus, 284 yılında Nicomedeia’yı Roma 

İmparatorluğu’nun ikinci başkenti yapmış ve buraya yerleşmiştir. Kente Diocletianus Sarayı, 

pazar yerleri, tiyatro ve hipodrom gibi eserler yaptırmıştır. Böylece Nikomedia, Roma, Antakya 

ve İskendireye’den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline getirilmiştir. 

Nikomedeia, MS. 358 yılının Ağustos ayında büyük bir deprem geçirerek geniş ölçüde hasara 

uğramıştır. MS. 362’de yeni bir deprem ise ayakta kalan diğer yapıları da yıkarak yok etmiştir. 

Bundan sonra kent yeniden onarılmış ancak, eski durumuna hiçbir zaman gelememiştir. Doğu 

Roma İmparatoru I. Constantinius tarafından Byzantion’un, İmparatorluğun merkezi haline 

getirilmesi ve ardından İmparator Lüstinianus’un Kadıköy- İzmit arasındaki yolu askeri 

nedenlerle kapatması ve İznik üzerinden ulaşımı sağlamasıyla Nicomedeia, eski önemini 

kaybetmiştir. 

 
Fotoğraf 19 - Eski İzmit'te Bithynia Koleji'ni Gösteren Bir Fotoğraf 

Kent I. Haçlı Seferi sırasında İmparator I. Aleksios Komnenos tarafından geri alınmış,  

İstanbul’da Latin istilası sırasında Kocaeli’de bir süre Latinlerin elinde kalmıştır. Bizans’ta 

Palaiologos hanedanı yeniden imparatorluğu kurunca Kocaeli’de Bizans’ın egemenliği altına 

girmiştir. XI. yüzyılda Anadolu’yu egemenliği altına alan Selçuklular Nikomedeia’yı da ele 
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geçirmişlerdir. Nikaia’yı (İznik) alarak kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi yapan 

Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın egemenliği altına girmiştir. 

 
Harita 2 - İzmit Sancağı Haritası 

Gazi döneminde, 1326’da ilk Kaptan-ı Derya Karamürsel Alp tarafından bugünkü Karamürsel 

kıyısında ilk Türk donanması kurulmuştur. Ardından 1327’de Orhan Gazi’nin komutanlarından 

Akçakoca Bey Kandıra, Karamürsel ve İzmit Körfezi’nin güneyi ile 1337’de İzmit’in tamamını 

ele geçirmiştir. Orhan Gazi dönemine kadar kentin Nikomedeia olan adı, bu dönemde 

İznikomid olarak geçen kentin adı zamanla İzmit’e dönüşmüştür. Osmanlı döneminde Sancak 

haline getirilen Kocaeli’nde Süleyman Paşa ilk Sancak beyi olmuştur (1337). Çelebi Mehmet 

döneminde Kocaeli, Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlanmış, 1509 depreminde yıkılmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534’te Kocaeli’ni ziyaretinden sonra kentte yeni yapılanma ve 

canlanma görülmüştür. Bu dönemde İstanbul’un yiyecek, yakacak odun ve kereste ihtiyacı 

buradan sağlanmıştır. Anadolu’dan gelen kervanların yükü İstanbul’a en yakın liman olan 

İzmit’te boşaltılıp, gemilerle İstanbul’a taşınmıştır. Osmanlı döneminde Yavuz Selim’in 

yaptırmış olduğu tersanede, daha sonra III. Selim ve II. Mahmut savaş ve ticaret gemilerini 

yaptırmış ve tersaneyi çağa uygun bir konuma getirmiştir. 
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IV. Murat’ın (1623-1640) tahtta bulunduğu yıllar İzmit’te imar faaliyetlerinin arttığı bir dönem 

olmuş, Bizans’tan bu yana İzmit’te ilk saray bu dönemde yapılmıştır. Abdülmecid’in başlattığı 

Abdülaziz zamanında tamamlanan İzmit Kasrı, İstanbul dışında ayakta kalabilen ender Osmanlı 

saraylarındandır. Kent IV. Murat’ın ölümü ve 1766’da geçirdiği büyük deprem nedeni ile XIX. 

yüzyıla kadar bir durgunluk dönemi yaşamıştır. XIX. yüzyıldan itibaren tekrar gelişmeye 

başlamış, Abdülmecid’in padişahlığı döneminde İzmit ile İstanbul arasında gemi seferleri 

(1844) düzenlemiş, 1873’te de Hay- darpaşa- İzmit demiryolu açılmıştır. 

 
Fotoğraf 20 - Eskiden İzmit İlçesinin İçinden Geçen Demiryolunun İlk Zamanları 

1867’de Hüdavendigar vilayetine bağlı bir sancak olan Kocaeli, kısa bir süre İstanbul vilayetine 

bağlanmış, II. Abdülhamid döneminde, bağımsız bir sancak (mutasarrıflık) durumuna 

getirilmiştir (1888). Bu dönemin ilk mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa İzmit’te önemli bayındırlık 

etkinlikleri gerçekleştirmiş, bugün İzmit’in sembolü olan eski demiryolu kenarlarındaki çınarlar 

Sırrı Paşa zamanında dikilmiştir. 
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Fotoğraf 21 - Kurtuluş Savaşı'nın Kadın Kahramanlarından Kara Fatma, Çetesiyle Birlikte Erzurum'dan İzmit'e 

Gelerek Rum ve Ermeni Çetelerine Karşı Savaşmıştır. 

XIX. yüzyılda büyük bir göçe sahne olan Kocaeli’ne, Kırım Savaşı (1853-1856) sonrası Tatarlar, 

1855-1864 arasında Çerkezler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da Rumeli ve 

Kafkasya’dan göç eden toplulukların bir bölümü Kocaeli’nin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir. I. 

Dünya Savaşı’ndan sonra 20 Kasım 1918’de İngilizler Kocaeli’ni işgal etmiş, 27 Ekim 1920’de 

Yunanlılara bırakılmış, 27 Haziran 1921’de de işgalden kurtarılmıştır. Cumhuriyetin ilanından 

sonra il konumuna getirilmiş ve İzmit çevresinin Osmanlı topraklarına katılmasında payı olan 

Akçakoca’dan ötürü de buraya Kocaeli ismi verilmiştir. 

 
Fotoğraf 22 - Kurtuluş Şavaşı Döneminde İzmit Körfezi'nde İngiliz Gemileri 
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3.7. Kocaeli İli Tarihi ve Kültürel Varlıkları 

3.7.1. Kocaeli Konakları 

 
Fotoğraf 23 - Kasr-ı Hümayun-Av Köşkü 

Saray Müze  (Kasr-ı Hümayun-Av Köşkü); Kasr-ı Hümayun-Saray Müze (Sultan Abdülaziz'in Av 

Köşkü) demiryolunun kuzeyinde saat kulesinin yanındadır. Kasr-ı Hümayun, İzmit’in 

merkezinde müştemilatı ile birlikte geniş bir alanda yer alır. İlk kez IV. Murat döneminde ahşap 

temeller üzerinde inşa edilmiştir. Ancak yangın ve deprem nedeni ile yıkıldığı anlaşılmıştır. 

Günümüze ulaşan yapı; Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) yapılan saraydır. Neo-Klasik 

üslupta, Avrupa-Barok stilinde, iki katlı olup cephesi mermer kaplıdır. Binanın tavan 

süslemeleri Fransız ressam SASON’un eseridir. Süslemelerde, Osmanlı arması, Abdülaziz’in 

tuğrası, bayrak, mızrak, balta ve kılıçtan oluşan grup motifleri, çiçek ve meyve bezemeleri 

bulunmaktadır. 

Sarayın namaz kılınmayan serbest bölgesini içine alan alt kat salon tavanında, geyik ve aslan 

motifleri bulunur. Sarayın alt kat zemini mermer, üst kat ahşap mermer parke döşemelidir.  

Mimarı Balyan kardeşlerden Amira Karabat BALYAN’dır. 
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Kasr-ı Hümayun’un en önemli özelliği İstanbul dışında yapılan tek saray olmasıdır. 1967 yılına 

kadar Vilayet ve Ziraat odaları olarak hizmet veren saray binası, bu yıldan sonra İzmit müzesi 

olarak kullanılmış, 1992 yılında restorasyona alınan müze 17 Ağustos 1999 depremi ile ağır 

hasar görmüştür. Valiliğimizce İl Özel İdaresi Bütçesinden 2004 yılında restorasyona başlanmış 

ve 2005 yılında tamamlanmıştır. İç tefrişi tamamlanan Kasr-ı Hümayun, saray müze olarak 16 

Ocak 2007 tarihinde hizmete açılmıştır. 

 
Fotoğraf 24 - Osman Hamdi Bey Köşk, Resimhane, Kayıkhane ve Müştemilatı 

Eskihisar Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi; 1884 yılında Türk müzecisi ve ressamı Osman 

Hamdi Bey (1842-1910) tarafından, Gebze Eskihisar’ın batı sahiline köşk, resimhane, kayıkhane 

ve müştemilat şeklinde inşa ettirilmiştir.  

Planları kendisi tarafından çizilen ve Fransız mimarisinden etkilenen köşkün yapı 

malzemelerinin birçoğu yurtdışından getirilmiştir.  Giriş katındaki ahşap kapıların tablalarına 

1901-1903 yıllarında yaptığı çok güzel çiçek resimlerinin her biri bugünkü tabloları 

değerindedir.  1945 yılına resimhanede yangın çıkmış, ahşap üst kat yanmıştır. Koruluk ve 

binalar 1966 yılında tescil edilmiş, 1982 yılında yapı kamulaştırılmış ve restorasyon çalışmaları 

tamamlanarak 19.08.1987 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze olarak ziyarete 

açılmıştır, ancak 1999 depreminde hasar gördüğünden ziyarete kapatılmıştır. Onarımı Kocaeli 
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Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilmiştir.  

Müze olarak hizmet vermektedir. Müzede Osman Hamdi Bey’e ait eşyalar, kendisine ve 

ailesine ait resimler ile tablolarının röprodüksiyonları sergilenmektedir. 

 
Fotoğraf 25 - İzmit Eski Vali Konağı 

Eski Vali Konağı;  İzmit, Kozluk mahallesindedir. Vali konağı ve Defterdar lojmanı olmak üzere 

bitişik nizamda iki ayrı yapıdan teşekkül etmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında yapılan konak, Özel 

İdare Müdürlüğü’nce restore edilmiştir. Cumhuriyet Dönemi mimari üslubunu yansıtan iki katlı 

bina, günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası olarak ve Vilayet 

hizmetinde kullanılmaktadır. 

Sırrı Paşa Konağı; 19. yüzyıla ait Kocaeli’nin en önemli sivil mimarlık örneklerinden olan Sırrı 

Paşa Konağı İzmit Hacı Hasan mahallesi Yeni Çeşme sokakta bulunuyor. İzmit konakları 

arasında mimari, estetik ve üslup bakımından çok farklı bir özelliğe sahip olan yapı, İzmit 

körfezine olan manzarası ile dikkat çekiyor. İki katlı ahşap konağın iç duvarları ahşap bezeme 

ve kalem işlemelerle süslenmiş. Konaktaki bazı malzemeler Fransa’dan özel olarak getirilen 

tuğlalarla örülmüştür. Bu özelliği ile kentte ender bulunan konaklardandır. Asıl adı Selim olup 

Sırrı mahlasını kullanan 1888’de İzmit’in ilk Mutasarrıfi olarak atanan Sırrı Paşa tarafından 19. 

yüzyılın ikinci yarısında, yaptırılmıştır.  
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Fotoğraf 26- Sırrı Paşa Konağı 

2003 yılında çıkan bir yangında üç katlı konağın en üst katı tamamen yanmış diğer katlarda 

hasar görmüştür. 2006 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılarak 2 yıl içinde kamulaştırılan 

tarihi konutun relove, restetisyon ve restorasyon projeleri Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği 

Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Haziran 2013’de restorasyonu biterek tanıtımı 

yapılan konak yurt içi yurt dışından gelen misafirleri ağırlamak üzere kullanılacaktır. Yüksek 

bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Ahşap 

konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçaları ile süslenmiştir. Konağın içi Dolmabahçe 

Sarayı’nı restore etmek üzere Rusya´dan gelen ressamlar tarafından tezyin (süsleme) 

edilmiştir. 

Pembe Köşk; Ermeni Ardeçeş zevcesi Losika’dan hazineye nakil Manastır Muhavirler’inden 

Mehmet Efendi’nin oğlu avukat Tevfik Bey’e tahsis edilmiştir. Binanın yapım tekniği aynı 

dönem yapılarından olduğundan tarihleme 19. yüzyıl olarak belirlenir. Yapı bodrum üstüne üç 

kattan teşekkül etmiş olup, ahşap üzeri bağdadı sıvadır. Pencereler giyotin özelliktedir. İkinci 

kat dışa çıkmalı olup eli böğründeler ile desteklenmiştir. Pembe boyalı olduğundan “ Pembe 

Köşk “ ismi verilmiştir. İzmit Yukarı Pazar’da Sırrı Paşa Köşkü’nün bitişiğinde bulunan köşk, 

Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından 1878 tarihinden itibaren kullanılmıştır. Valilik tarafından 
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onarılmıştır. Onarım sırasında içinde ve dışındaki ahşapları (dolaplar, pencereler v.s.) olduğu 

gibi orijinalini muhafaza edecek şekilde düzenlenmiştir. Kafeteryası, kuaför salonu bulunan 

Pembe Köşk, Vilayet evi olarak düzenlenmiş halen Cafe & Restorant olarak hizmet 

vermektedir. 

 
Fotoğraf 27- Pembe Köşk 

Saatçi Ali Efendi Konağı; İzmit’in denize hâkim eğimli bir yamacına bugünkü Alaca Mescit 

sokağına 1774 yılında I. Abdülhamit zamanında Gümüşoğlu ailesi tarafından yaptırılmıştır. 

İzmit’in en eski sivil mimarlık örneği yapısıdır. Üç katlı ahşap konağın, ahşap kepenkli ve 

lokmalı, parmaklıklı pencereleri, dış ve iç duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle dönemini en 

iyi yansıtan sivil mimarlık örneklerimizden biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Oda ve 

sofaların duvarları bitkisel ve geometrik desenli kalem işi tenzilatlıdır. Köşe sofalı ev grubuna 

giren konağın planı arazi konumu nedeniyle simetrik değildir. Renkli camların ince bir işçilikle 

kullanıldığı tepe pencereleri iç mekânlarda ışıklı ve güzel bir görünüm yaratmaktadır. İzmit Veli 

Ahmet Mahallesi, Alacamescid yokuşu üzerinde bulunan konak, bodrum, zemin ve üst kat 

olmak üzere toplam üç katlıdır. 
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Fotoğraf 28 - Saatçi Ali Efendi Konağı 

Kaiser Wilhelm Köşkü; 1884 yılında Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm’in Osmanlı 

İmparatorluğu’nu ziyaret edişi nedeniyle Yıldız Sarayı’nda yaptırılarak bu alana bir günde 

monte edilmiştir. 

 
Fotoğraf 29 - Kaiser Wilhelm Köşkü 
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Fotoğraf 30 - Demirciler Konağı 

Demirciler Konağı; Dilovası Demirciler mahallesinde bulunan konak, 19. yüzyılda Osmanlı 

mimarisinin en başarılı örneğidir. Bitişik nizamda inşa edilmiş olup, çifte giriş kapılı ve üç 

katlıdır. İç mekân ve dış cephelerindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli 

ilindeki tek örnek olma özelliğine sahip önemli bir yapıdır. Kültür Bakanlığı tarafından tescilli 

olan konak, çok harap bir durumdadır. Yapım tarihi 1825’dir. 

Portakal Hafız Efendi Konağı: Konak, dönemin Valisi Mutassarrıf Hasan Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. Konağın yapımı 1860 yılları öncesi tarihlenmektedir. Hafız Rüştü Efendi (Portakal 

Hafız), Hasan Paşa’nın damadıdır. Hasan Paşa ölünce erkek evladı olmadığı için Portakal Hafız 

yerleşmiş ve konak bu isimle anılmıştır. Portakal Hafız, 1908 yılında Meclisi Mebusanda 1. 

devre milletvekili olarak görev almıştır. Konakta 1924’te Fransız gazeteci Claude Farrere, 

Atatürk’ün İzmit basın toplantısına katılmak üzere gelmiş ve konağı ziyaret etmişlerdir. 

Farrere, burada konakladıktan sonra Kasr-ı Hümayun’daki, bugün Basın Onur Günü olarak 

kutlanmasına vesile olan basın toplantısına katıldı. Konağın tarihteki belgeli kayıtları 1926 hali 

hazır ve 1938 imar planı göstermektedir. 1940’ta kamulaştırılan konak 1935 ve 1967’de 

onarım görmüş, 1970 yılında bir yangın geçirmiş ve yeniden 2 katlı olarak yapılmıştır. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kamulaştırılan konak, aslına uygun 3 katlı olarak 

restore edilmektedir.  
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Fotoğraf 31 - Portakal Hafız Efendi Konağı 

 
Fotoğraf 32 - Sirkeciler Konağı 
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Sirkeciler Konağı: Binanın yapılış yılı net olarak belirlenememiş, binanın ilk sahiplerine yönelik 

yapılan kaynak taraması, binanın yapılış tarihinin 1876 öncesine isabet ettiği olgusunu 

kuvvetlendirmiştir. İzmit’te Fevziye Camii’nde imam olarak görev yapmış olan Hafız Hamza 

Celaleddin Hoca Efendinin oğlu Hafız Hüseyin Efendi bu evde dünyaya gelmiştir. Hafız Hüseyin 

Efendi de babası gibi Fevziye Camii’nde imamlık yapmış emekliliğinden sonra sirkecilikle 

uğraşmıştır. Konağın adı aileye ithaf edilen Sirkeci Hocalar isminden gelmektedir. Hafız 

Hüseyin Efendinin doğum yılı 1876 olarak Bağçeşme mezarlığındaki mezar taşından-

öğrenilebilmektedir. Dolayısıyla yapının 1876 öncesine tarihlenebilmektedir. G.E. E.A.Y.K.’nun 

10.11.1979 tarihli kararı ile tescillenmiştir. İzmit Belediyesi tarafından 2009 yılında istimlak 

edilen yapı Toki-İzmit Belediyesi işbirliği ile 2011-2013 yılları arasında aslına uygun olarak 

yeniden yapılmıştır. Rekonstrüksiyonu tamamlanan tarihi konak İzmek Kursu olarak hizmet 

vermektedir. 

Yeşil Konak: Ahşap kargir bina 1927 yılında Osman Zeki Akköseoğlu tarafından yaptırılmıştır. 

Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet dönemi mimari özellikleri olan 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 

ve 2009 yılında istimlak edilen yapı TOKİ-İzmit Belediyesi işbirliği ile 2011-2012 yılları arasında 

aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Konak günümüzde Belediye müzesi ve ipek halı 

dokuma kursu olarak hizmet vermektedir. 

 
Fotoğraf 33 - Yeşil Konak 
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Elbeyoğlu Konağı: Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet dönemi mimari özellikleri olan 20. Yüzyıl 

başlarında inşa edildiği bilinen yapı İstanbul II nolu K.T.V.K.K.’nun 10.06.1995 tarihli kararı ile 

tescillenmiştir.  

2010 yılında istimlak çalışmaları tamamlanan yapının restorasyonu İzmit Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü kontrolünde 2011 yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanmıştır. 2012 yılından beri 

Akçakoca mahalle konağı olarak hizmet vermektedir. 

 
Fotoğraf 34 - Elbeyoğlu Konağı 
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3.7.2.Kocaeli Köy Odaları 

Servetiye Köy Evi ve İstiklal Müzesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından; Milli Mücadele 

sırasında adını tarihe altın harflerle yazdıran Servetiye cami mahallesinde tarihi ve kültürel 

mirası yaşatmak maksadıyla yapılmıştır.  

 
Müzede köyün kendine has yöresel araçları ile Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan tüfekler, kamalar 

gibi savaş aletleri sergilenmektedir. Zemin üzerine 1 kat olarak inşa edilen müze aynı zamanda 

köy konağı olarak da kullanılmaktadır. Yapı 207 metrekare kullanım alanına sahiptir. Yapının 

zemin katında giriş terası, müze odası, konuk odası, mutfak ve ıslak zeminler; ikinci katında ise 

muhtarlık, çok maksatlı toplantı odası ve sofa bölümü yer almaktadır. Zemin kat dış cephe 

kaplaması olarak kayrak taşı, 1. katta ise ahşap yalı baskı kaplama yapılan müzede; ahşap 

payandalar, ahşap söveler ve giyotin pencereler bulunmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 35 - Servetiye Cami İstiklal Müzesi 
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3.7.3. Kocaeli Köprüleri 

Kutluca Tarihi Roma Köprüsü; Körfez ilçesi sınırları içerisinde kalan köprü M.S. 1. yüzyılda 

tarihlenir. 25 metre uzunluğunda kesme taşlarla inşa edilmiş yedi gözlü, beş kemerli Roma 

dönemi köprüsüdür. 

 
Fotoğraf 36 - Kutluca Tarihi Roma Köprüsü 
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Fotoğraf 37 - Kilezdere Köprüsü 

Kilezdere Köprüsü; 19. yüzyılda, Geç Osmanlı dönemine ait tarihi köprü, beş gözden 

oluşmakta olup, Kilezdere üzerinde kurulmuş iken kurul kararı ile başka tarafa yapılmak üzere 

sökülmüş aslına sadık kalınarak yenisi yapılmıştır. 

 
Fotoğraf 38 - Sultan Süleyman Köprüsü 

Mimar Sinan (Sultan Süleyman) Köprüsü; Gebze’nin doğusunda Dil deresi üzerindedir. 16. 

yüzyılda yapılan yapı, Mimar Sinan eseridir. 65 m uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir.  

Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. 
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Fotoğraf 39 - Valide köprüsü 

Valide Köprüsü; Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere mahallesinde bulunan, 17. 

yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda zarar gören tarihi valideköprü 

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onarılıyor. Karamürsel ilçesinden güneye doğru, Karaahmetli, 

Hayriye, Yalakdere semtlerinden geçen ve İznik’e giden yolun üzerinde bulunan Valideköprü 

17. yüzyılda yaptırıldı. Kösem Sultan, Turhan Sultan veya Emetullah Sultan’dan birinin 

yaptırdığı rivayet edilen Valideköprü, üç gözlü, sivri kemerli ve iki yanı korkuluklarla çevrilidir. 

Klasik Türk mimarisi tarzında kesme taşlarla yapılmıştır. Boyu 64 metre, döşeme eni ise 450 

metredir. 

 
Fotoğraf 40 - Yuvacık (Servetiye) Taş Köprü 

Yuvacık Taş Köprü; Kiraz derenin üzerinde inşa edilmiş olan 102 ada 16 parselde yer alan 

mülkiyeti orman arazisine ait doğu-batı doğrultulu taş örgü sistemiyle örülmüş tek kemerli 

olan köprü yaklaşık 15 m uzunluğunda 2 m genişliğinde olup, 6 m yüksekliğindedir. 19. yüzyılda 

inşa edilen köprünün batı ayağının kuzey cephesinde yer alan pano içerisinde kitabesi olduğu; 

ancak bu kısmın bugün boş olduğu görülmektedir. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 

tamamlanan yapı restorasyon için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 
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3.7.4. Kocaeli Çeşmeleri 

Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi (Orhan Çeşmesi); III. Murad zamanında Harem Kethüdalığı 

yapan Canfeda Hatun tarafından Orhan mahallesinde Orhan Camii karşısında yaptırılmıştır. 

Çeşme zamanla harap olmaya yüz tutunca Sultan II. Mahmud tarafından suyun kaynağından 

itibaren tamir edilmiştir. Dikine dikdörtgen formlu olan çeşmenin yapımında; kesmetaş ve 

mermer malzeme kullanılmıştır. Çeşmenin mermerden yapılmış aynalığı vardır. Aynalık 

üzerinde oyma tekniğinde yapılmış süslemeye yer verilmiştir. Çeşmenin üst kısmında onarımı 

gösteren kitabe ve alınlık yer almaktadır. Alınlığın ortasında Sultan II Mahmud’un tuğrası 

bulunmaktadır. 

Tüysüz Çeşme; Tüysüz sokakta bulunmaktadır. H. 1198-M. 1782’de I. Abdülhamid dönemine 

aittir. Dikdörtgen planlı, tuğla taş almaşıklığı ile örülü olan çeşme çift yüzlüdür. Doğu ve güney 

cephelerindeki sivri kemerli aynalık kısımlarında 18. yüzyıla ait bitkisel bezemeler kazılıdır. 

 
Fotoğraf 41 - Kapanca Çeşmesi 
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Zeliha Kadın Çeşmesi; 1783 yılında Zeliha Hanım tarafından yaptırılan çeşme dikdörtgen planlı 

olup kapanca sokaktaki evin terasına gömülü olarak bulunmaktadır. Aynasında kitabesi 

bulunan mermer ve tuğla örgülü çeşmenin yapım tarihini ve yaptıranı buradan anlamaktayız. 

Kitabesinde; ‘’Maşallah bu çeşme haznesi tecdidin eyleyen merhum İnce El Hac Muhammed 

Ağa zevcesi Zeliha’dır. Deyince Besmele her derde ider derman hayat cümlei eşya kamu minel 

ma’dır. Sene Hicri 1198 Miladi 1783 ‘’ yazmaktadır. İstanbul K.T.V.K.K.’nun 03.07.2014 tarih ve 

3448 sayılı kararı ile tescillenmiştir. 

Yeni Çeşme; Dikdörtgen formlu çeşme Hereke taşıyla kaplanmış olup, yalağı Roma dönemi 

lahit kapağından yapılmıştır. Yaptıran Ali Ağa, yapım tarihi 1884’tür. 

 
Fotoğraf 42 - Gebze İbrahim Paşa Çeşmesi 

Gebze İbrahim Paşa Çeşmesi (Eski Çarşı Çeşmesi); Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa kethüdası olan 

İbrahim Paşa tarafından 1664 (1665) yılında yaptırılmış olan çeşme, Gebze’deki önemli su 

yapılarından birisidir. II. Mahmud döneminde, 1837 (1838) yılında onarım geçirmiştir. 

Günümüzdeki mevcut durum II. Mahmud dönemindeki onarım sonrası ortaya çıkan halini 

yansıtmaktadır. Kare planlı olan çeşmenin inşasında küfeki kesme taş ve mermer malzeme 

kullanılmıştır. Yaklaşık 69 m²’lik bir alan üzerine oturan çeşmenin üzeri taştan pramidal bir çatı 
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ile örtülmüştür. Üç yüzünde musluklar bulunan çeşmenin kuzeyinde su deposu bulunmaktadır. 

Çeşmenin, ayna taşları, kitabesi ve üzerindeki güneş saati mermerden yapılmıştır. Çeşme 

aynaları, sivri uçlu, kaş kemerli, silmeli, gülbezeklidir. Taş kurnaların yanlarında yine taştan 

yapılmış sekiler bulunmaktadır. Tarihî ve mimarî özellikleriyle dikkat çeken çeşme, 1991 yılında 

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Taşınmaz Kültür 

Varlığı olarak tescil edilen İbrahim Paşa Çeşmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze 

Belediyesi ve GESİDER tarafından 2010 yılında restore edilmiştir. 17. yüzyılda yapılmış olan 

Osmanlı dönemi çeşmelerinden olan İbrahim Paşa çeşmesi, Kocaeli sınırları içerisindeki en 

büyük (69 m²) çeşme yapısı olma özelliğine sahiptir. Ayrıca, Kocaeli’nde bulunan tarihi 

çeşmeler içerisindeki güneş saatli tek örnektir. 

 
Fotoğraf 43 - Akmeşe Işık Çeşmesi 

Akmeşe Işık Çeşmesi; 1827 yılında yapılmış olan Işık çeşmesinin yakın zamana kadar var olan 

kitabesi sökülerek Balıklı Ermeni mezarlığında kopyası yapıldığı bilinenler arasındadır. Kitabede 

Türkçe’ye şöyle çevrilmiştir; ‘’İçi sevinç içinde olanlar, bu çeşmeden su için ve bu bahçedeki 
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bitkileri sulayın - Işık Çeşmesi 1827.’’ Kitabede yapının yapım tarihi 1827 olarak belirtilmiş 

dolayısıyla çeşmenin 1827 tarihinden sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. 2013 yılında İzmit 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde restorasyon çalışmalarına başlanan çeşme 2013 

yılı son aylarında kullanıma açılmıştır. 

 
Fotoğraf 44 - Kapanca Sokak Su Sarnıcı 

Kapanca Sokak Su Sarnıcı; Kapanca sokağın girişinde yer alan yapım tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir. 19. yüzyıl geç Osmanlı dönemi dıştan kare planlı tek katlı inşa edilen su 

sarnıcı G.E.E.A.Y.K.’nun 10.11.1979 tarihli kararı ile tescillenmiştir. İzmit Belediyesi tarafından 

2009-2010 yılında istimlak edilen yapı İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde 2012 

yılında restore edilerek koruma altına alınmıştır. 
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3.7.5. Kocaeli Camileri 

 
Fotoğraf 45 - Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi;  Camii, yapılar topluluğunun merkezinde ve Gebze’ye hakim bir 

mevkide yer alır. 1510 yılında Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin 

yapımının çok önceden planlandığı ve anonim bir çalışmayla ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Mustafa Paşa Mısır’a vali olarak atandığında yapımın sürdüğü bilinmektedir. Paşa Mısır 

bezemelerinden etkilenerek, camisi için taşınabilir parçaları Kahire’de yaptırmıştır. Darıca 

iskelesinden Gebze’ye ulaştırılan süsleme öğeleri Mısırlı ustalar tarafından yerlerine 

yerleştirilmiştir. Kare planlı, üzeri dört sütunun taşıdığı 24 metre yüksekliğindeki geniş bir 

kubbe ile örtülüdür. Duvarları taş zemin üzerine kesme taş ve muntazam tuğlalarla örülmüştür. 

Ayrıca caminin çevresi 2.5 metre yüksekliğinde oldukça kalın duvarlarla çevrilidir. Her 

cephesinde bir tane olmak üzere, dört giriş kapısı vardır. Mihrap ve duvarları kufi yazılarla 

süslenerek, renk düzeni görkemli Türk çinileri ile sağlanmış- tır. Bazı araştırmacılar, bu görkemli 

caminin de bulunduğu külliyenin planının Mimar Sinan’a çizdirildiğini, baş kalfası Hüseyin 

Ağa’ya da inşa ettirildiğini ileri sürmüştür. Çoban Mustafapaşa Külliyesi, cami, medrese, 

bimarhane, kütüphane, han, hamam, kervansaray, paşa odaları, tekke, arşiv, hela, su kuyusu, 

şadırvan ve bir türbeden oluşmaktadır. 
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Fotoğraf 46 - Pertev Paşa Külliyesi 

Pertevpaşa Külliyesi ve Yeni Cuma Camii; Pertev Paşa Camii (Yeni Cuma Camii) yapıldığı 

dönemde geliştirilen bazı mimari tasarım özellikleri taşıyan bir yapı, içinde bulunduğu yapı 

topluluğu da 16. yüzyılın önemli menzil külliyelerinden birisidir. Külliye, 16. yüzyılda Mimar 

Sinan tarafından yapılmıştır. İzmit’in önemli mimari eserlerinden olan yapı topluluğu, Osmanlı 

ordusunun sefer yolları üzerindeki konak noktasında yapılmış ve daha çok ordunun ihtiyacı için 

kullanılmıştır. Külliye’den günümüze kalan eserler şehrin Pertev Paşa caddesinin iki yanında 

sıralanmıştır. Cami, hamam, medrese, kervansaray ve aşhaneden meydana gelmiştir. 

Külliye’den günümüze cami ile sübyan mektebi tam olarak, hamamın ise yalnız bir bölümü 

muhafaza edilebilmiştir. Hizmete açıktır. 

Karabali Camii; Şeyh Edebali soyundan olduğu bildirilen Karabali Bey tarafından hicri 938, 

Miladi 1527 yılında yaptırılan Karabali camii ve külliyesidir. 1 cami, 1 kervansaray, 1 hamam, 1 

mektep ve 1 çeşmeden meydana gelen bu külliyeden bugün sadece 1 cami bulunmaktadır. 

Ancak külliyede bulunan tarihi cami 1921 yılında Karamürsel’i işgal eden Yunanlılar tarafından 

yakılmış, Cumhuriyet döneminde ise yeniden onarılmıştır.  
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Karamürsel’in düşman işgalinden (04 Temmuz 1921) kurtarılmasından sonra, 1927 de ilçe 

halkının girişimi ve desteğiyle tama- men çökmüş olan caminin kubbesi temizlenerek eski 

yapısına uygun olmasa da çatı kaldırılmış, iç donanımlarını ise kalfalar tarafından 

tamamlanmıştır. Daha sonra 17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara depreminde cami 

duvarları hasar görmüş, minaresi işe yıkılmıştır. Caminin güç kazanması için vakıflar (Bursa) 

idaresi tarafından, minaresi 2000 yılında yaptırılmıştır. İç sıvasının düzenlenmesi işi 2004 

yılında elden geçirilmiştir. 

 
Fotoğraf 47 - Karabali Camii 

İmaret Camii; Dörtgen plan esasına göre inşa edilmiş yarı kargir küçük boyutlu bir camidir. 

Defterdar Abdüsselam Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihi H.931-M.1524, H.1239-

M.1872’dir. Hizmete açıktır. 

Akçakoca Camii; Akçakoca mahallesi, Yukarı Pazar mevkiinde bulunan dikdörtgen planlı camii, 

kırma çatılı ahşap saçaklıdır. Orijinali Kocaeli Fatihi Akçakoca tarafından İzmit’in alınmasından 

sonra yaptırılmıştır. Orhan Gazi dönemine ait cami, ilk yapım sonrası onarım görmüş olup, 

cephe duvarı sol üst köşesine dua cümlesinin altında H.1355-M.1935 tarihi mevcuttur. Buna 

göre cami bugünkü şeklini 1935 yılında almıştır. Hizmete açıktır. 
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Fotoğraf 48 - Fevziye Camii 

Fevziye Camii; İzmit Kemalpaşa mahallesi, Hürriyet caddesi üzerindedir. İlk yapımı 16. yüzyılın 

ikinci yarısında fevkani tipte olan cami 1894 sonrası dikdörtgen planlı içten asma kubbeli olarak 

İzmit’li Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk yapımı Mimar Sinan’a ait olduğu düşünülen 

yapı, 1884 ve 1999 depremlerinde tümüyle yıkılmış, aslına sadık olarak yerine yenisi 

yapılmıştır. Hizmete açıktır. 

Uzuntarla Merkez Camii; Uzuntarla Merkez Camii, Kartepe’ye 15 kilometre uzaklıktaki 

Uzuntarla belde- sindedir. Beldenin şu anki merkez camiidir ve anıt eser statüsünde koruma 

altındadır. Yapım tarihi bilinmeyen camide 1933 tarihinde tamir edildiğine dair bir kitabe 

vardır. 1999 depreminde ağır hasar gören cami aslına uygun olarak tekrar yapılmıştır. 

Yalı Camii; Dörtgen planlı, kırma çatılı sade bir yapıdır. Çalık Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 

Yapım tarihi H.1323-M.1907’dir. Hizmete açıktır. 
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Fotoğraf 49 - İzmit Orhan Camii 

İzmit Orhan Camii; Orhan mahallesinde İzmit’e hakim bir tepede yer alan cami ilk olarak 13. 

yüzyılda Orhan Gazi zamanında Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Abdülmecit 

zamanında onarılan yapı cami dörtgen planlı, taş ve tuğla duvarlı, dıştan ahşap çatılı, içten 

asma kubbeli olup bezemeleri Abdülmecit dönemi ampir üslup özellikleri göstermektedir. 

Camii içerisinde duvara asılı olan bir levhada; “Fatih İzmit Gazi Süleyman Paşa Bin Orhan ve 

Fatih-i Hereke ve Fatih-i Aydos ve Fatih-i Kocaeli Sancağı Sene 728 Bina-i Camii Şerif ve 

Medrese Sene 7332” yazısı bulunmaktadır. İzmit’te en erken tarihli cami olarak günümüze 

kadar gelmiştir. Hizmete açıktır. 

Hacı Alipaşa Camii; Nüzhetiye mahallesinde yer alan tarihi cami, Abdülhamit Han’ın Baş 

Mabeyni Hacı Alipaşa tarafından 1878 yılında yaptırılmaya başlanmış ve 1880 yılında 

tamamlanmıştır. Bakımı ve yaşatılması için İstanbul’da bir vakıf kurulmuştur. 1927 yılında ciddi 

bir tamir gören caminin gövdesi 90 m2 taban alan üzerine yığma yapı tekniği ile iç mekanı ise 

tamamen el işçiliği ahşaptan yapılmıştır. 
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Fotoğraf 50 - Hacı Alipaşa Camii 

 
Fotoğraf 51 - Gebze Sultan Orhan Camii 

Gebze Sultan Orhan Camii; Gebze’nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları 

arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi Gebze’nin kurucusu 

olan Sultan Orhan yaptırmıştır. Sultan Orhan Camii erken Osmanlı döneminin en basit ve sade 

örneklerinden biri olarak kabul edilir. Selçuklu etkisinde kalan fakat kendine özgü bir mimari 

yaratma isteği yapıda göze çarpar.  
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Hacı Davut Ağa Camii; Yukarı Değirmendere’de bulunan camii ve mektep Kanuni’nin 

Babü’ssa’ade Ağacı Hacı Davud Ağa tarafından yaptırılmış olup, zengin vakıfları vardı. 

Eskiyalı’daki camii ise Bedastani Hacı Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmış olup vakıfları 

bulunuyordu (Hacı Hüseyin Efendi’nin ayrıca Tatar İhsaniye mahallesinde de bir camii vardır). 

Ayrıca Mihrişah Valide Sultan, Sadrazam Nasuh Paşazade Ali Bey Vakfı’na ait araziler, Suyolu 

Vakfı, Hacı Ahmed Ağa Vakfı, Sultan Mahmud’un Kuruçeşme’den Kazıklıburnu’na kadar uzayan 

bölgede Voli Vakfı, Davud Ağa Camii, Davud Ağa Camii Kürsi Şeyhliği ve Mektebi’nin; 

Suyolları’nın nukud-ı mevkufeleri bulunuyordu. 

Hikmetiye Camii; Kartepe’ye bağlı Hikmetiye’de bulunan Hikmetiye Camii Osmanlı 

Padişahlarından İkinci Abdülhamit’in eşi Habibe Hanım’ın vefatı üzerine, 1880 yılında İkinci 

Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 50 yıl önce restore edilmiştir. 

Hüseyinpaşa Camii; Dörtgen planlı, ahşap tavan ve çatılı olup, duvarların kargir, saçaklı ve dört 

mahyalı damın üzeri alafranga kiremit örtülüdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında asker işgalinde 

bulunan cami, savaş sonrası asker çekilince halk tarafından onarılmış, bugünkü görünüşünü 

almıştır. Hizmete açıktır. 

 
Fotoğraf 52 - Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi 
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Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi; İzmit’in eski mahallerinden birisi olan Akçakoca 

mahallesinde inşa edinen Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi, Osmanlı döneminde İzmit’te 

birçok yerde yapılan mahalle mescitlerinin önemli bir örneğidir. Günümüzdeki mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yapının, inşa tarihi ve banisi kesin olarak 

bilinmemektedir. Kare planlı olarak inşa edilen yapı, 44.54 m² ölçülerinde tek hacimli küçük bir 

mescittir. Minaresi bulunmamaktadır. Yapının temelini moloz taş malzemenin kullanıldığı bir 

duvar oluşturmaktadır. Mescidin üst pencereleri alçı vitray malzemeden yapılmıştır. 

Döneminin özelliklerini yansıtan bu pencereler yapının en önemli süsleme unsurlarıdır. Uzun 

bir süre hiç kullanılmayan Portakal Mustafa Ağa Mescidi, 1999 depreminde hasar görmüş, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlatılarak, 2009 yılında aslına uygun 

olarak yeniden inşa edilmiştir. 

 
Fotoğraf 53 - Zıbıncı Mescidi 

Zıbıncı Mescidi; Dörtgen planlı, taş temel üzerine kagir duvarlı, ahşap tavan ve çatılı küçük, 

sade bir mescittir. Kitabesi ve yapım tarihi bilinmeyen mescidin geç Osmanlı dönemine 

tarihlendirilmesi mümkündür. Hizmete açıktır. 
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Sarıkum Camii; Türk-Rus savası (1878) sonunda Bosna Hersek’ten gelen göçmenlerden hafız 

Zülkarneyn (Zoroviç) tarafından Sultan 2. Abdülhamid (1876-1909) adına (Hamidiye) adı ile 

yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunanlılar tarafından 1921’de yakılmıştır. 2. 

Dünya savaşı sırasında tekrar yapılmıştır. Karamürsel’de geçici olarak konuşlandırılan Türk 

birliği tarafından (mühimmat deposu) olarak hizmete alındı ise de evreye tehlike saçtığı 

şüphesi sonunda tekrar ibadete geçirilmiştir. 

 
Fotoğraf 54 - Tavşancıl Cami 

Tavşancıl Cami; Cami halk arasında Tavşancıl Çarşı Camii olarak bilinmesine rağmen gerçek adı 

Seyid Hacı Veliüddin Ağa Camii’dir. 2’nci Mahmut döneminde 1817’de dikdörtgen plânlı olarak 

inşa edilmiştir. Bölgesinin ve 2’nci Mahmut döneminin genel karakterini yansıtması açısından 

önemli bir tarihi eserdir. 17 Ağustos 1999 depreminde Dilovası Tavşancıl’da bulunan tarihi 

camii hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Bu haliyle ibadete de kapalı olan camiinin 

yeniden ibadete açılabilmesi için restorasyonu yapılmıştır. Bu, aynı zamanda inşa edildiğinden 

beri (196 yıldır) camide yapılan ilk restorasyon çalışmasıdır. 

Tepecik Köyü Cami; Dikdörtgen planlı olan caminin kitabesi yerinde olmamakla birlikte 

minarede 1958 tarihi okunmaktadır. Kırma çatılı olan caminin dört köşesini kirpi saçak 



 
 

90 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

dolanmaktadır. Giriş kapısı yuvarlık kemerli olup, iki sütuna oturmaktadır. Kapının iki yanındaki 

dekoratif sütunlar ise kapıyı içine alan dikdörtgen bir çerçeve oluşturmuştur. Giriş kapısının iki 

yanında yuvarlak kemerli pencereler ve üstte yine aynı formda daha küçük ölçekli yuvarlak 

kemerli iki adet pencere vardır. Süslemeleri mevcuttur. 

Yumurtacı Mescidi; 17. yüzyılda yapılmıştır. Haziresinde mescitte görev yapan müezzin ve 

imamlara ait 17. yüzyıldan kalma mezar taşları bulunmuştur. 

 
Fotoğraf 55 - İmaret Camii (Abdüsselam) 

İmaret Camii (Abdüsselam); Miladi 1524 (Hicri 931) yılında Defterdar Abdüsselam tarafından 

Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Miladi 1872 (Hicri 1239) yılında onarım görmüştür. Mimar 

Sinan’ın ilk yapıtlarından olması özeliği olup; Caminin dış çevre duvarları ile minaresi ilk 

kurulduğu dönemin özelliğini taşımaktadır. Zamanında kubbeli olarak yapıldığı fakat 1776 

yılındaki depremde yıkılmış olup; 1872 yılında Altınoğlu Hatice hanim tarafından çatılı olarak 

yaptırılmıştır. 
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3.7.6. Mezarlar 

 
Fotoğraf 56 - Hannibal Anıt Mezarı 

Hannibal Anıt Mezarı; MÖ. 247 ile MÖ. 183 yılları arasında yaşamış Sami ırkından gelen 

Kartacalı politikacı ve General Hannibal’ın ölüm yeri olan Gebze'de bulunan Tübitak 

yerleşkesinde kendi anısına yapılan bir anıt mezardır. Hannibal anıtı, Atatürk'ün dile getirmiş 

olduğu Hannibal'ın mezarının bulunması ve bir anıt yapılması isteği vasiyet kabul ederek 

1981'de yapılmıştır. Daha sonra Gebze yerleşkesine su getirme çalışmaları sırasında bulunan 

bir mezarın Hannibal'a ait olduğu zannedilmektedir. 

Macar Kralı Tökeli (Thököly) İmre’nin Mezarı; 300 yıl önce İzmit’te yaşayan Macar Kralı Tökeli 

İmre’nin, SEKA arazisi içerisinde yer alan anıtmezarı, turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdikleri 

yerlerden biridir. 
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Fotoğraf 57 - Karamürsel Bey Anıt Mezarı 

Karamürsel Bey Anıt Mezarı; Osmanlı Tarihinin ilk Amirali Karamürsel Alp, XIV. yüzyılda 

yaşamıştır. Karasi Beyliği Komutanlarındandır. Orhan Bey kendisini İzmit Körfezinin güney 

kıyılarını ve eski adı (PROMECTUS) olan Karamürsel Kasabasının Bizanslılardan alınması işiyle 

görevlendirdi. Ken- disine Timar olarak verilen Karamürsel’in güney batısındaki Kavak Boyu 

Armutçuk Limanında bir tersane kurarak gemi yapımına başlandı. Eğitim ve öğretimiyle bir 

donanma oluşturulan ve bizzat ko- muta ederek başarı sağlayan Mürsel Alp bir Türk Büyüğü, 

Bir Derya Beyi, Kaptan-ı Derya ve ilk Os- manlı Türk denizcisidir. Bu yararlıkları dolayısıyla 

Orhan Gazi tarafından asıl adı MÜRSEL ALP iken kendisine “KARA” lakabı verilmiştir. Ayrıca İlk 

Osmanlı Türkleri Döneminde görülen bir eğilim gereği aldığı yöreye adından dolayı 

“KARAMÜRSEL” denmiştir. Mezar yeniden restore edilerek 2007 yılında açılışı yapılmıştır. 
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Fotoğraf 58 - Akçakoca Anıt Mezarı 

Akçakoca Anıt Mezarı; 1234-1328 yıllarında ya- şayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına 

kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılın- dan 1326 yılına kadar Ayan Gölü 

kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, 

Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içinde katar. İzmit üzerine son 

kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 

yaşında) 1328’de ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. 

Son- radan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye ”KOCAELİ” 

denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir. 

Yahya Kaptan Anıt Mezarı; Yahya Kaptan,  Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvay-i Milliye 

hareketlerini Kocaeli bölgesinde örgütledi. İstanbul ile Anadolu arasındaki irtibatı buradan 

sağladı. Düşmanın yurttan kovulmasında büyük katkısı oldu. Yahya Kaptan 8 Ocak 1920’de 

yaşadığı yer olan Tavşancıl’da öldürüldü. Atatürk’ün emri ile inşa edilen anıt mezarı 

tavşancıl’dadır. 
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Fotoğraf 59 - Yahya Kaptan Anıt Mezarı 

Thököly Imre Anı Evi ve Anıtı; Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan arasında var olan ilişkileri 

pekiştirmek maksadıyla Macar Milli Kahramanı İmre Thököly adına Seka Park alanı içerisinde 

Anı Evi yapılmıştır. Lojman olan ikiz konut tipteki yapı, sergi salonu olarak yeniden 

düzenlenmiştir. Sergi salonlarında Macar Milli Müzesi tarafından hibe edilen ve teşhire 

konulan İmre Thököly dönemine ait; gravürler, anı paraları, belgeler ve yağlı boya tabloların 

röprodüksiyonlarından oluşan 96 adet eser sergilenmektedir. Macar Milli Mücadelesinin 

Kahramanı Thököly İmre, 1697 yılında Osmanlı Padişahı Avcı Mehmet’in himayesini isteyerk 

ailesi ve 2.000 kişiye yakın taraftarları ile birlikte Osmanlı Devletine sığınır. Osmanlı Devleti, 

Tökeli İmre ve taraftarlarının İzmit’te bugünkü adı Karatepe Köyü olan bölgede Paşadağ 

mevkisine yerleşmelerine olanak sağlar. Karlofça barış görüşmelerinde Avusturyalılar, Thököly 

İmre’nin kendilerine teslim edilmesini isterlerse de Osmanlı Devleti bunu kabul etmez. İzmit’te 

yaklaşık 5 yıl yaşayan Thököly İmre, 13 Eylül 1705’te öldüğünde bugün Atatürk Spor Salonun 

olduğu alandaki ermeni mezarlığına gömülür. Ölümünün 200. yılında (1905) Mezarı açılarak 

kemikleri doğduğu kent Kesmark’a götürülür ve törenle gömülür. 1908 yılında İzmit’teki mezar 

alanına bir anıt dikilir. Daha sonra savaş ve depremlerle yok olan anıttan bir parça, İzmit Müze 

envanterinde korunmuştur. 
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3.7.7. Kaleler 

 
Fotoğraf 60 - Bizans Kalesi 

Eskihisar - Bizans Kalesi; Deniz kıyısında Gebze-Eskihisar’ın kuzeydoğusunda dik yamaçlı bir 

tepe üzerinde limanı korumak maksadıyla Bizans döneminde yapılmış bir ortaçağ kalesidir. İlk 

yapılış tarihi 11.y.y’dır. İç Kale ve Dış Kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kalenin 

duvarlığı tuğla bezemelidir. Plan açısından İstanbul’daki Tekfur Sarayı’na benzemektedir. 

Eskihisar Kalesi Kültür Bakanlığı tarafından 1995-2000 yılında onarılmaya başlanmış ve 

çevresinde de Kocaeli Müzesi Müdürlüğü tarafından kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda sırlı sırsız 

Bizans keramikleri, kırık mimari parçalar, testiler, kabartma haç motifli kitabeler ele geçmiştir. 

Son yıllardaki çalışmalarda kalenin altında 8 sütunlu ve 15 kubbeli bizans sarnıcı ile kale 

çevresinde1.025 seyirci kapasiteli tiyatro ortaya çıkarılmıştır.  Kale civarı sualtı arkeoloji verileri 

bakımından oldukça zengin ve sualtı dalış imkanı bakımından önemli bir değere sahiptir. 

Kandıra Seyrek Kaleleri; Seyrek,  geçmişten gelen çeşitli rivayetlere göre Romalıların ithalat ve 

ihracat merkezi olmasından dolayı önemli bir is- keleymiş. Seyrek’te iskeleyi korumak 

maksadıyla ya- pılan Seyrek kalesinin kalıntıları vardır. Bu kalenin Bizanslılar tarafından 

yapıldığı tahmin edilmekte olup şimdilerde ise iskelesi sular altında kalmıştır. Kalenin yolu 

üzerinde Bizans Prenslerine ait lahit bulunmaktadır. Yine bu kalenin yanında kireç, taş ve 

tuğladan yapılmış hamam kalıntıları mevcuttur. 
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Fotoğraf 61 - Darıca Kalesi 

Darıca Kalesi; Osmanlı’nın eline geçmeden önce Daritzon olarak anılan kale 1329 yılında 

yapılan Pelakanon Savaşı sonunda Osmanlıların eline geçince Darıca Kalesi ismini almıştır.  

Bizans döneminde önünde ki iskeleyi koruma maksatlı bir karakol kalesi olarak yapıldığı 

sanılmaktadır. Darıca kalesi kıyıdan 200 m yukarıda, sahile hakim bir sırt üzerine yapılmıştır. 

Günümüze yalnızca kalenin küçük bir sur duvarı ile bir burcu gelebilmiştir. Zemin kısmı taş 

örme olan burcun üst kısmı Bizans üslübu taşıyan bir işçilikle Horasan harcı kullanılarak 

yapılmıştır. Kale içerisinden sahile inen gizli bir yeraltı geçidi bulunmaktadır. 

İç Kale Surları-Karaburç; İç kale surlarından günümüze ulaşmış tek örnek olan Karaburçtur. 

Burcun duvar tekniğinden yola çıkarak iki ayrı devirde yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapının alttaki 

kısmının hangi döneme ait olduğu tam olarak bilinememektedir, ancak onarım kuşağı olan dış 

duvarın Bizans döneminde gerçekleştiği düşünülmektedir. Yapının uzun süre işaret feneri 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yapı İzmit imar planlarında “Belveder” olarak kullanılmak 

üzere korunması zorunlu kılınmıştır. Yapı 1951 yılını sonlarında UNESCO aracılığı ile Cenevre’de 

toplanan “Uluslararası Kal’aler ve Surlar Kongresinde Avni Öztüre tarafından sunulan 

raporlarla ilgi görmüştür. Korunması kararı alınmıştır. Proje çalışmaları tamamlanan yapının 

yakın zamanda restorasyonuna başlanacaktır. 
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Fotoğraf 62 - İç Kale Surları, Karaburç 

3.7.8. Manastır ve Kiliseler 

Darıca Kilisesi; 19.y.y’da üç nefli, üç katlı olup, tuğla ile örülmüştür. İkinci katın koridorunda 

freskolar vardır. Tavan ve taban ahşaptan yapılmış ve harap bir durumdadır. 

Pınarlı Malkaya adası Kilise Kalıntısı-Manastır Kompleksi; Mülkiyeti hazineye ait adanın 

üzerinde kıyıdan hiçbir şekilde görülmeyecek oldukça büyük bir yapı ve bu yapı ile bağlantılı 

mimari kompleks bulunmaktadır. Kayalık mekân üzerinde kuzey-güney uzanımlı dikdörtgen 

planlı bir mimariye sahip mekân yer almaktadır. 
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3.7.9.Türbeler ve Kümbetler 

 
Fotoğraf 63 - Sultan Baba Türbesi 

Örcün Sultan Baba Türbesi;  Gölcük ilçesi, Örcün mahallesinin yaklaşık 200 m güneybatısında 

servi ağaçlarıyla çevrili tepede duvarlarla kenarları yükseltilmiş platform üzerinde Sultan 

Baba’nın tek odalı ve sundurmalı türbesi bulunmaktadır. Odanın içinde ahşap bir sanduka ile 

III. Selim’den kalma H.1203-M.1787 yıllarına ait berat bulunmaktadır. Halveti tarikatının Şemsi 

Kolu’nun bir üyesidir. Türbe girişinin sağında yer alan hazirede M.1879 tarihli Osmanlı mezarı 

bulunmaktadır. Yapım tarihi 18-19.y.y’dır. Valiliğimizce çevre düzenleme çalışmaları 

gerçekleştirilmiş olup ziyarete açıktır. 

Sünni Baba Türbesi; Karamürsel’e 8 kilometre uzaklıkta yer alan bu sahada mezarı olan bir 

evliyadan adını almış bulunan Sünni Baba mesire yeri, takribi 50 dekarlık bir alan içindedir. 

Asırlık karaağaç ve gürgen ağaçlarının gölgelediği bu yeşil alan, Kocaeli Valiliği İl Özel İdare 

Müdürlüğü’nce yeniden düzenlenmiş ve halka açık bir park haline getirilmiştir. Bilhassa yaz 

aylarında ailelerin rağbet ettikleri Sünni Baba piknik ve mesire sahasında, insanların ihtiyaçları 

göz önünde tutularak masalar, oturma yerleri, gezi alanları, şadırvan, mescit ve kantin gibi 

sosyal üniteler de yapılmıştır. Mesire yeri Osmaniye Mahallesi sınırları içinde olup muhtarlıkça 

yönetilmektedir. İzmit körfezinin enfes bir şekilde seyredilmesine imkan sağlayan Sünni Baba 

piknik ve mesire yeri, diğer yandan da Samanlı Dağlarının tertemiz havasını, kendisini ziyaret 

edenlere sunmaktadır. 
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Fotoğraf 64 - Sünni Baba Türbesi 

Şeyh Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu Türbesi; Hasaneyn Mezarlığı içinde yer alan küçük bir türbedir. 

Türbede Nakşibendi Şeyhi Muhammed Şemseddin Canpek’in (Şemsettin-i Bursavi) talebesi 

olan ve ölümünden sonra şeyhliği devralan Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu ile aile fertlerinden 

bazılarının mezarları yer almaktadır. 

Vasiye Nine Türbesi; Kadın evliya olarak bilinen Vasiye Nine, rivayete göre yaşadığı devirde 

denizlerde sıkıntıya düşenlere manevî gücü ve duaları ile yardıma koşarmış. Bir gün sırrını 

açıklamak zorunda kalınca vefat etmiştir. Karamürsel’in en çok ziyaretçi çeken yerlerinden 

birisi olan ve Park caddesinde bulunan Vasiye Nine Türbesi Karamürsel Belediyesi tarafından 

onarım görmüştür. 

Gebze Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi; Gebze ilçesinin merkezinde yer almaktadır. Osmanlı 

Devleti’ne Akıncı Bey’i olarak hizmet etmiş en önemli sülâlelerden birisi olan Malkoç oğulları, 

özellikle Rumeli ve Balkanlar’ın fethinde çok büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Malkoçoğlu 

Akıncı ailesine mensup pek çok mezar, Balkanlar’ın muhtelif şehirlerinde mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi’nin kitabesi günümüzde mevcut değildir; ancak kitabeyi 

Osman Hamdi Bey’in kardeşi Halil Ethem Bey makalesinde yayımlamıştır. Yayımlanan 

makalede Malkoçoğlu Mehmet Bey’in ölümü 1385 olarak bu kitabede belirtildiği 

anlatılmaktadır. Türbenin kim tarafından yapıldığı bilinmemekle beraber yine yayımlanmış 

olan makalede, kitabede eski Türkçe yazıların yanında Rumca yazılar olduğu belirtilmektedir. 
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Osmanlı Türk Mimarîsinin özelliklerini taşıyan türbe açık planlı kare bir yapıdır. Bütün cepheler 

birbirinin aynıdır. Her cephede mermer bir sütunun taşıdığı iki kemer vardır. Yapının geneli ise 

tuğla hatılı taş yığmadır. Kubbe bölümü sonradan yapılmış ve betondur. Kubbede şu an için 

herhangi bir süsleme yoktur. Türbenin Mehmet Bey’in babası Malkoç Bey tarafından 

yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 

 
Fotoğraf 65 - Gebze Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi 

 
Fotoğraf 66 - Gültepe Nekropolü 
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Gültepe Nekropolü; Ankara-İstanbul otoyolunun 88. km’sinde İzmit kuzeyinde, Gültepe 

mevkiinde yer alan, şehir merkezine yaklaşık 1,5 km uzaklıkta antik kalıntıların bulunduğu 

alanda yer alan Kilise ve Nekropol kalıntıları ilk kez 1991 yılında Karayolları’nın park alanı açma 

çalışmaları sırasında freskli bir mezar odasının bulunması ile gün ışığına çıkarılmıştır. Freskli 

odanın bulunmasından sonra Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı arkeolojik kazılar 

sonrasında çok sayıda hipojeler ile haç planlı Kilise kalıntısı, kilisenin batısında ise ince uzun 

dörtgen odaların yer aldığı ve Hristiyan şehitleri için yapılmış MARTYRİON kalıntıları açığa 

çıkmıştır. Ayrıca yapılan kazılarda bulunan küp, gözyaşı şişesi, ayna gibi çoğunluk Roma 

Dönemi’ne ait buluntular müzeye kazandırılmıştır. 

Üçtepeler Büyük Tümülüs; İzmit merkezine 3 km mesafede eski İstanbul yolu üzerindedir. 

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Kendi 

döneminde soygun geçirdiği anlaşılan mezardan hiçbir buluntu günümüze ulaşmamıştır. 

Mezar mimarisi Geç Hellenistik- Erken Roma Çağı’na ait bir Tümülüs’tür. 

 
Fotoğraf 67 - Üçtepeler Büyük Tümülüs 

Değirmendere Mezarlığı; 18. ve 19. yüzyıllara ait mezarların bulunduğu saha, Değirmendere 

Belediyesi’nin yeni mezarlık ilavesiyle eski ve yeni mezarların bir arada bulunduğu bir mezarlık 

sahası haline gelmiştir. 
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Roma Mezarlığı (Konca Lahdi); Halıdere’nin batısında yer alan mezar, yol yapımı esnasında 

toprak altından çıkartılmış. Roma dönemine ait olduğundan Roma mezarı olarak 

adlandırılmaya başlanmıştır. M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Lahitin denize bakan 

kısmında yer kitabede şunlar yazılıdır; ‘Artemata ve Artemidoros’un oğulları poidonei ve 

Apollonios kızı Tatia yaşarken bu mezarı kendilerine hazırlattılar. Yoldan ve denizden geçenlere 

selam olsun’. 

3.7.10. Hamamlar 

Mehmet Bey Hamamı (Orta Hamam); Fevziye Cami’nin banisi olan İzmitli Mehmet Bey 

tarafından yaptırılan bu hamam çarşı içindedir. Pertevpaşa hamamının benzeri planı havi 

olmakla beraber, onun gibi çifte değil tektir. Üzeri çatı örtülü kargir bir camekan kısmı, bundan 

sonra üç bölmeli soğukluk kısmı vardır. Soğukluğun üzeri yan bölmelerde tonoz, ortada kubbe 

örtülüdür. Hizmete açıktır. 

 
Fotoğraf 68 - Süleymanpaşa Hamamı 
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Süleymanpaşa Hamamı; İzmit Yukarı Pazar mahallesinde 14. yüzyılda yapılmıştır. Yukarı Pazar 

hamamı olarak da bilinir. Orhan Gazi zamanında Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Erkek 

ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere çifte hamam özelliği göstermektedir. Her iki kısım birbirine 

eşit planlı olup, soğukluk ve halvet kısımları mevcuttur. Erken Osmanlı Dönemine ait İzmit’te 

en erken tarihli ayakta kalan Osmanlı yapısıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

restore edilmektedir. 

Yeni Hamam; Hacı Hasan mahallesi kolordu karşısındadır. Çok yıpranmış ve kullanılmayan 

hamamın ahşap camekanı günümüze ulaşmamıştır. Kubbe ile örtülü soğukluktan, ortada 

kubbe, yanlarda tonoz örtülü halvete geçilir. Ortada sekiz köşeli göbek taşı yer alır. Hamam 18. 

yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Restorasyonu gerekmektedir. 

Örcün Hamamı; Gölcük ilçesi, Örcün mahallesinde Sultan Baba Zaviyesi müştemilatı içinde yer 

alan hamamın zaman içinde yıkıldığı ve yerine bugünkü tekli hamamın yapıldığı bilinmektedir. 

Yapım tarihi 18-19.y.y.’dır. 1999 depreminde gördüğü hasar nedeniyle kullanılmamaktadır. 

Küçük Hamam; 19. yüzyılın başında bir konağa ait iken çarşı hamamına dönüştürülmüştür. Tek 

hamamdır. 

3.7.11. Hanlar 

 
Fotoğraf 69 - Kazıklı Kervansarayı 

Kazıklı Kervansarayı; Hacı Hamza Bin İvaz tarafından Kanuni döneminde (1550’ler)” 

yaptırılmıştır. İzmit’in yakın çevresinde, 16. yüzyıldan bugüne ulaşan tek yapısı olan Kazıklı 
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Kervansarayı, ahşap örtülü Osmanlı İpekyolu güzergahı üzerindeki bir menzil yapısıdır. 

İstanbul’dan yola çıkan kervan ve hacıların önemli bir menzili olan Kervansaray aynı zamanda 

Osmanlı ordusunun Anadolu cihetine sefere çıktığı zaman konakladığı bir yerdir.  Geçen zaman 

içerisinde tahrip olan Kazıklı kervansarayını olumsuz koşullardan kurtarıp korumak ve kamu 

yararına yeniden kullanılmasını sağlamak maksadı ile Gölcük Belediyesi tarafından restorasyon 

ve iç ek yapı projesi hazırlatılmıştır. Bu projeye göre, yapının özgün duvarları restore edilmiş, 

duvarlardan 2,5 m. içeride ek bir kültür yapısı tasarlanarak, 343 kişilik oturma birimi olan çok 

maksatlı salon, yapının tarihi duvarına bakan’ yarı açık fuaye alanı oluşturularak Nisan 2010 

itibari ile proje tamamlanmıştır. 

3.7.12. Şehitlikler 

Şehitlik Namazgâh; Bağçeşme Mevkiinde, İbrahim Bey (Emir-i Luvay-ı Kocaeli) tarafından 

İzmit’in şehitleri için yapılmış ve aynı zamanda tarihi mezarlık olan Namaz- gâh ve Şehitlik 

bugün kullanılan Bağçeşme Mezarlığı’nın batısında yer almaktadır. Yapım tarihi H.888- M.1483 

yıllarıdır. 

 
Fotoğraf 70 - Şehitlik Namazgâh 
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3.8. Kocaeli İlinin Genel Özellikleri 

3.8.1. İlin Coğrafi Konumu 

Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda İstanbul, doğuda Sakarya 

illeriyle çevrilidir. Kuzeyde Kocaeli Platosu, üzerinde az sayıda tepe vardır. Dağlar Kocaeli ili 

topraklarının yüzde 18,8’ini kaplar. İlin kuzey kesiminde tek tek kütleler halinde tepeler, güney 

kesiminde ise Samanlı Dağları yer alır. Kocaeli sınırları içinde bulunan tek önemli göl, 

Sapanca'dır. Ancak Sapanca Gölünün büyük bölümü Sakarya ili sınırları içinde kalır. 

 
Şekil 3 - Kocaeli İlinin Coğrafi Konumu 

3.8.2. İlin Jeomorfolojik Özellikleri 

Kocaeli’yi coğrafi yapısı bakımından üçe ayırmak mümkündür. Kuzeyde Kocaeli platosu; bu 

plato daha çok Karadeniz’e yönelen küçük akarsularla ayrılmış olup üzerinde az sayıda tepe 

vardır. Bu tepeler arasında en yükseği kuzeybatıda Çene Dağı’dır (645m). Kocaeli platosunun 

güneyini teşkil eden çöküntü alanları ikinci kısmını oluşturmaktadır. Batıda İzmit körfezi, orta 

kesimde İzmit ovası, doğuda Sapanca gölü bulunmaktadır. Bu çöküntü alanlarının güneyinde 

uzanan doğu-batı doğrultulu Samanlı Dağları üçüncü bölümdür. Samanlı dağları, Sapanca gölü 



 
 

106 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

çevresinde dik yamaçlarla yükselir. 1400-1500 m yüksekliğindeki platolar, batıda İzmit 

körfezinin güney kıyılarını takip eder. Samanlı dağlarından inen akarsuların oluşturduğu 

deltalar kıyıda düzlükler oluşturur. Samanlı dağlarının en yüksek noktası 1606 m olan 

Kartepe’dir. 

Topografya; Kocaeli topraklarının büyük bölümünü; özellikle kuzeydeki Kocaeli yarımadasını 

kaplayan plato ile bunun üzerindeki küçük tepeler ve güneydeki Samanlı dağları 

oluşturmaktadır. İlin kuzeyini oluşturan Kocaeli yarımadası, jeolojik devirlerde birçok kez sular 

altında kalmış, sonra tekrar kara haline gelmiştir. Çukur alanları denizin basması sonucu İzmit 

Körfezi oluşmuştur. Araştırmalar Körfez’in daha doğudaki Sapanca gölü çukurluğu ile ilişkisi 

olduğu yolundaki görüşleri güçlendirmektedir. 

Dağlar; Kocaeli İli topraklarının yüzde 18,8’ini kaplar. İlin kuzey kesiminde tek tek kütleler 

halinde tepeler, güney kesiminde ise Samanlı Dağları yer alır. 

Samanlı Dağları; Armutlu Yarımadası’ndan başlayıp, güney batıdan il alanına girer, batı doğu 

doğrultusunda Sakarya ilindeki Geyve boğazına dek sürer. Uzunluğu 130 km, genişliği 30 km 

dolaylarında olan Samanlı Dağlarının en yüksek noktası 1606 m olan Kartepe’dir. Kartepe aynı 

zamanda Kocaeli’nin en yüksek noktasıdır. Samanlı dağlarının farklı kesimlerinde değişik 

yeryüzü şekilleri ve oluşumlar görülür. 

Bu dağların ortaya çıkmasında yakın dönemdeki tektonik yükselme ve çöküntü hareketlerinin 

payı büyüktür. Samanlı dağlarından birçok dere kaynaklanır ve bunların en önemlisi 

Yalakdere’dir. Dağlardaki tüm derelerin suyu kış sonu ve ilkbaharda artarken, yazın çekilir. Bu 

dağların bitki örtüsü oldukça zengindir. Dağın 200-250 m yüksekliklere kadar olan kesimi 

makilerle kaplıdır. Daha yükseklerde ise geniş orman örtüsü bulunur. Samanlı dağlarının 

özellikle kuzey etekleri, yazın dinlenme yeri olarak kullanılabilen alanlarla doludur. Kentin 

kuzey kesimini oluşturan Kocaeli yarımadasındaki tepeciklerin en önemlileri ise Karakayalı 

tepe (647 m), Çenedağ (645 m), Mahmuttepe (381 m), Babadağ (400 m), Çaltepesi (350 m) ve 

Karlıdağ (234 m)’dir. 
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Harita 3 - Marmara Bölgesi Morfoloji Haritası 

Platolar-Yaylalar; İl alanları içinde, yayla özelliğinde düzlükler yoktur. Ancak platolar, Kocaeli 

topraklarının büyük bir bölümünü kapsar. Daha çok aşınım düzlüğü niteliğinde olan platolar, 

derelerin oluşturduğu vadilerle yarılmış, tek birer kütle durumundaki tepelerle 

engebeleşmiştir. Kocaeli yarımadasının temelini, ortalama 150-200 m yüksekliğinde olan 

kuzeybatı-güneydoğu yönlü, parçalanmış bir yüzey durumundaki Trakya-Kocaeli penepleni 

oluşturur. Kocaeli’nin kuzey kesimleri, derin vadilerle parçalanmış sırtlar şeklindedir. Batıya 

doğru gidildikçe, Kızılören yakınlarındaki yüzeylerin daha düz olduğu görülür. Kimi yerde 

oldukça daralarak kuzeybatıya uzanan bu sırtlar, İzmit körfezine yakın bir yerde su bölümü 

çizgisini geçmektedir. Bu yüzeyler güneydoğuda da derin vadilerle yarılmış, parçalı bir 

görünümle uzanır. Karayakuplu mahallesi güneyinde bu sırtlar hayli alçalır. Karakayalık dağının 

kuzeybatısında sırtların yerini hafif dalgalı düz bir yüzey almaktadır. Bu yüzeyler oldukça geniş 

bir alan kaplar. Çataldağı’nın doğusundaki eğilimli yüzey denize doğru kademelerle alçalır. 

Orhanlı’dan sonra Kaynarca’ya doğru ise tamamen düzleşir. 
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Vadiler-Ovalar; Kocaeli yarımadasının bugünkü biçimi, İzmit körfezi ve Sapanca gölü gibi 

tektonik çöküntüler, Karadeniz gibi çanaklaşmalar ve deniz yüzeyindeki değişmelerle 

belirlenmiş yarımadanın kıyı kesimlerinde denizde taraçalar oluşmuştur. Bu arada akarsuların 

aşağı çığırlarında da genişleyen alüvyal dolgu tabakalar ve kıyı birikim kuşakları oluşmuştur. 

Daha öncede belirtildiği gibi yarımadadaki su bölümü çizgisi, İzmit körfezine çok yakın bir 

kesimden geçmektedir. 

 
Fotoğraf 71 - İzmit Körfezi ve Samanlı Dağları 

İzmit ovası, Kocaeli’deki önemli düzlüktür. İzmit Ovası, İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasındaki 

çöküntü oluğunda yer almaktadır. Ovanın Körfez’e yakın kesimlerinde yer yer bataklıklara 

rastlanır. Ayrıca İzmit körfezinin kıyılarında akarsuların oluşturduğu bir takım alüvyal düzlükler 

ve deltalar vardır. Bunlardan biri Tavşancıl deresinin İzmit körfezine döküldüğü kesimdeki 

delta düzlüğüdür.  

Bu delta, rüzgâr ve denizin etkisiyle doğu yönünde genişlemiştir. Düzlüğün denize yakın kesimi, 

orta kesimine oranla daha yüksektir. İzmit körfezinin güneyinde de bir takım delta düzlükler 

vardır. Kocaeli il topraklarının alüvyal birikim alanlarından biri olan İzmit-Yarımca piedmont 

şeridi ise bu kesimde denize dökülen kısa ya da daha çok sel nitelikli akarsuların yüklerini 

taşıyamayarak depolaması sonucu oluşmuştur. Akarsuların yüklerini taşıyamamalarının 

nedeni, İzmit körfezi kıyılarına bugünkü şeklini veren kuzey-güney doğrultusu fay çizgisidir. 
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Akarsular fay çizgisinin oluşturduğu eğim kırıklarından etkilenmiştir. İzmit-Yarımca piedmont 

kuşağının en geniş olduğu kesim, 5 km’yi bulan Tütünçiftlik yöresidir. Bu kuşak doğuda İzmit’e 

doğru gidildikçe daralır. 

3.8.3. Jeolojik Özellikler 

Kuzey Anadolu fayı, İntra-pontid sütur zonu boyunca Marmara denizinden Saroz körfezine 

ulaşmaktadır. Kocaeli ilinden geçtiği kesimde iki farklı jeolojik yapıyı da karşı karşıya 

getirmektedir. Bu nedenle Kocaeli ili Jeolojisinden bahsederken KAF’ın konumuna göre Kuzey 

ve Güney bölümü adı altında iki alt başlık olarak incelemek daha doğru olacaktır. 

 
Şekil 4 - Kuzey Anadolu Fay Hattı 

a) Kocaeli Ili Kuzeyinin Jeolojisi 

Kocaeli yarımadasında yüzeyleyen Paleozoyik yaşlı birimler, İstanbul yöresindeki Paleozoyik 

yaşlı birimlerin devamıdır. Alt Ordovisiyen’de Sopalı formasyonu (Os) ve Çene formasyonu 

(Oç), alt gri-kırmızımsı renklerden oluşan kristalen kalkerlerin ayrışmaya maruz kalmış 

kesimlerde, beyaz, açık gri, kirli sarı renkler hakimdir. İnceleme alanının oldukça batısında yer 

alan Değirmendere’nin güneybatısındaki yükseltileri oluşturur. İnceleme alanında gözlenmez. 

Devoniyen’de Çınarlı grubu (Dç), Alt Triyas’ta Kapaklı formasyonu (TRk), Üst Kretase Şemsettin 

kireçtaşı (Kş), Kuvaterner’de alüvyon bulunmaktadır. Birimler yaşlıdan gence doğru şöyle 

sıralanmaktadır. 
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1. Sopalı Formasyonu (Os); Kumtaşından oluşan birim ilk defa Altınlı (1968) tarafından 

Derince’nin Sopalı mahallesine atfen isimlendirilmiştir. Baykal ve Kaya’nın İzmit civarındaki 

çalışmalarında birim Arkoz olarak tanımlanmıştır. Formasyonun rengi eflatun ve mor, bazı 

yerlerde koyu gridir. Yer yer kırmızı renkli laminalanma görülür. Tabakalanma ince ve orta 

kalınlıkta olup çapraz tabaka gelişmiştir. Tektonik olaylar sonucunda birim içinde eklem 

takımları, kırıklar, çatlaklar oluşmuştur. Tektonizmanın etkisiyle birim içinde kuvars damarları 

gelişmiştir. 

2. Çene Formasyonu (Oç); Birim kumtaşından (kuvars arenit) oluşur. Krem, pembe ve kırmızı 

renklerdedir. Çok sert, keskin kırıklı, kırılma yüzeyi parlak ve pürüzlüdür. Tabakalar orta 

kalınlıktadır. Birim içerisinde fosi- le rastlanmamıştır. Altınlı (1968)’ ya göre altındaki Sopalı 

Formasyonu ile geçişli olup her ikiside aynı çökelme ortamını göstermektedir. Buna göre 

birime Ordovisiyen yaşı uygun görülmüştür. 

3. Çınarlıdere Formasyonu (Dç); Çakır (1998) tarafından tanımlanmıştır. İzmit batısında yer 

alan Çınarlı De- reye atfen bu isim verilmiştir. Subarkoz, radyolarit ve kireçtaşlarından 

oluşmuştur. Subarkozların rengi kırmızı, sarımsı, boz, radyolaritlerin rengi siyah, kireçtaşlarının 

rengi ise kirli beyaz ve sarımsı renktedir. Çimentosu karbonatlıdır. Formasyonun üst 

kesimlerinde Radyolarit görülmüştür. Kireçtaşı ise alt ve orta seviyelerde görülmektedir. Alt 

seviyedeki kireçtaşı mercekseldir ve mikritten oluşmuştur. Çınarlı gurubu Topallar 

mahallesinin kuzeyinde görülür, Subarkozların içinde mercek şeklinde ve uzunluğu 1 cm’yi 

geçmeyen limonit merceklerine rastlanmıştır. 

4. İzmit Formasyonu (Tri); Kocaeli Yarımadası’nın çeşitli kesimlerinde mostra verir. Sopalı 

formasyonunun açılı diskordansla örter kumtaşı, kiltaşı ve konglomeratik seviyelerden oluşur. 

Birimin rengi koyu kırmızı ve yer yer koyu yeşil renklidir. Birimin kalınlığı 750-1000 m. 

dolayındadır. Birim Paleozoyik yaşlı birimler üze- rinde diskordan olarak bulunur. Baykal (1943) 

birim içinde Natica costata KUNST. bulmuştur. Bu nedenle birime Alt Triyas (Sikitiyen) yaşını 

vermiştir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda bu yaş ortak görüş olarak belirtilebilir. (Baykal 

1943; Erguvanlı 1949; Abdüsselamoğlu 1963; Özdemir 1971; Özdemir ve diğerleri 1973; Altınlı 

1968; Gedik 1975; Ketin 1983). 
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5. Akveren Formasyonu/Şemsettin Kireçtaşı (Kş); Beyaz, krem, açık gri, koyu gri renklerde 

görülür. Kavkımsı kırıklı, genellikle düzgün tabakalanmalı ve bol mikrofosillidir. İzmit İli’nin 

batısındaki Ağa derede stratigrafik kesitte 107 m kalınlık ölçülmüştür. T.C.K. tarafından otoyol 

için yapılan sondajlarda alt seviyelerinde merceksel olarak bulunan CaCO3 çimentolu 

kumtaşına rastlanmıştır. Akveren kireçtaşının ölçülmüş stratigrafik kesiti 633,50 m’dir.  Bol 

fosilli birimin yaşını Altınlı (1968) Meastrihtiyen olarak belirlemişlerdir. 

6. Peksimet Formasyonu (Kp); Çalışma alanı Neojen öncesi birimlerden olan birimin en iyi tip 

kesiti, İzmit doğusunda Peksimet tepede bulunur. Kumtaşı kireçtaşı ve az miktarda 

konglomera seviyelerinden oluşur. Tabakalanması belirgin olarak izlenen birimin kalınlığı, 

ölçülü stratigrafik kesitinde 100 m olarak ölçülmüştür. Birim genellikle bej, sarı ve kirli sarı 

renklerinde görülür. Çalışmacılar birim içinde önemli miktarlarda fosil bulmuşlardır. Birim Üst 

Kretase yaşlı olarak belirlenmiştir. 

7. Pliyo- Kuvaterner (Pl-Q); Birimin üst seviyeleri ile Kuvaternere geçiş gösteren bölümleri; silt, 

kil, kum, çakıl ve bunların karışımından oluşmaktadır. Alt veya Pliyosene geçiş gösteren 

seviyeleri ise kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, kumlu siltli çakıltaşı, çakıllı siltli kumtaşı 

ardalanmalarından oluşmuştur. 

Birim Kuzey Anadolu Fayının (KAF) hareketliliğine bağlı olarak İzmit körfezinin güney ve 

kuzeyinde bulunan sırtlarda meydana gelen yükselmelerin sonucunda meydana gelen aşırı 

erozyonun etkisiyle gelişmiştir. Genellikle yarı yuvarlak ve yarı köşeli çakıl taneleri içermesi ile 

kendini gösterir. Bu olgu birimin koliviyal ortamda geliştiğini göstermektedir. Yamaçların 

altındaki bölümlerde yamaç molozları ile geçişli olup yer yer ince güncel yamaç molozlarına 

geçiş gösterir. 

Körfez, Derince ve İzmit merkez ilçelerde topografyanın ani olarak yükselmeye başladığı 

kesime kadarki hafif engebeli alanlarda gözlenebilmektedir. Düzensiz tabakalanmalıdır. Fazla 

sağlam olmayan zemin niteliği taşıyan bu birimler materyaller arasındaki bağlama fazının 

gevşekliğinden dolayı yer yer akma ve dolayısıyla heyelan potansiyeline sahiptir. 
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b) Kocaeli Güneyinin Jeolojisi 

1. Palezoyik; Armutlu yarımadasının temel birimlerini oluşturan kristalen şist, killi şist, serizit 

şist ve rekristalize kireçtaşları Armutlu yarımadasındaki Metamorfik topluluğu 

oluşturmaktadır. Bu temel birimlerde herhangi bir adlamaya gidilmemiş veya değişik 

adlamalar yapılmıştır. İlk olarak metamorfizma derecelerininin farklılığından dolayı, İznik 

Metamorfik Topluluğu ve Pamukova metamorfik topluluğu adlamasıyla iki kısımda 

incelenmiştir (Göncüoğlu ve diğ.,1984). İznik ve Pamukova metamorfik topluluğuna ait 

kayaçlar arasında yanal ve dikey geçişler sebebiyle bu kayaç gruplarının sınırlarını kesin olarak 

ayırmak mümkün olmamıştır. Başka bir çalışmada ise bu metamorfik temel birimler Armutlu 

metamorfik topluluğu olarak isimlendirmiştir (Yılmaz ve diğ.,1989). 

2. Mesozoyik; Armutlu metamorfik topluluğu üzerine uyumsuz üst kretase yaşlı abant 

ormasyonuna bağlı metamorfik kayaçlar ile derin mağmatikler (plütonikler) ve epimetamorfik 

klastik kayaçların karmaşasından oluşan seri ve bunların üzerine ise diskordanslı olarak Eosen 

yaşlı Sarısu volkanitleri gelmiştir. Sarısu volkanitleri inceleme alanının güney kesiminde 

yüzeylemiş olup inceleme alanının jeolojisi bölümünde ayrıca anlatılmıştır. 

En iyi mostralarına, İznik, Yalakdere, Dumanlıtepe, Bahçecik ve Karamürsel yolu üzerinde 

bulunan Kızderbent mahallesi dolayında rastlanmıştır. Tersiyere ait kayaçlar bölgede büyük 

sahalar kaplayan diyabaz, bazalt ve andezitlerden oluşur. Deniz altı volkanizması sonucu 

meydana gelen bu volkanitler bölgede geniş sahalar kaplar ve önemli yükseltileri meydana 

getirirler. Genel olarak, esmer, kahverengimsi, bazen beyaz, sarı ve yeşilimtırak renkleriyle 

tanımlanan bu volkanitler birbiri ile son derece girift olduklarından bunları birbirinden ayırt 

etmek mümkün olmamıştır. 

Armutlu yarımadasındaki volkanik materyallerin Paleosen-Eosen’e ait fosilli kalker ve filiş 

seviyeleri içerdiği ayrıca bazı bazaltik lavların pillovlav karakterinde olmasından dolayı volkanik 

kayaçların Paleosen-Eosen esnasında meydana gelen deniz dibi erüpsiyonları neticesinde 

oluştuğu düşünülmektedir. 
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Harita 4 - Kocaeli İlçe Belediyeleri Deprem Risk Haritası 

Bölgede bazaltın özelliklerini diyabaza oranla az kaybetmiş olması; diyabazda yaygın olan pek 

çok fayın bazaltta devam etmemesi, her iki kütlenin oluşumu arasında bir zaman farkını işaret 

etmektedir. Bu bakımdan diyabazın yaşı Paleosen-Eosen ve bazaltın yaşı Eosen-Pliyosen 

arasında kabul edilebilir. Makroskobik olarak farklılıklar gösteren bu kütlelerin daha önceki 

çalışmalardan alınan bilgilere göre mikroskobik incelenmesinde hemen hepsi (epidotlaşmış, 

albitleşmiş, kloritleşmiş, ayrışmış) diyabaz olarak tayin edilmiştir. Bazalt bölgede diyabaz 

üzerinde oldukça büyük sahalar kaplar. Çeşitli renk ve makroskobik özellikteki diyabazdan 

kırmızım- sı-siyah rengi ve fazla ayrışmaya maruz kalmamış özelliği ile ayırt edilmiştir. Daha 

önceki çalışmalarda yapılan minerolojik tetkik sonucunda ayrışma gösteren melonokrat bazalt 

olarak tayin edilen numune kısmen fenok- ristal ve kısmen mikrolitler halinde zayıf kloritleşme 

göstermektedir. Volkanik seri inceleme alanında andezit, bazalt, tüfit, tüf ve aglomeralarla 

(Eosen Yaşlı Sarısu Volkanitleri) temsil edilir. 
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3. Tersiyer Çökelleri; Pliyosen yaşlı çökeller özellikle daha yaşlı formasyonlarla diskordanslı 

olarak görülürler. Pliyosen çökelleri volkanitler üzerinde yaygındır. (Akartuna, 1968) 

Yarımadanın batısındaki Sarmasiyen çökelleri üzerinde uyumsuz olarak yer alan bu birimlerin 

Ponsiyen - Pliyosen çökelleri olduğunu belirtilir. Pliyosen çökelleri genellikle kumtaşı, kötü 

tabakalanmalı konglomera, çamurtaşı ve marn ardalanmasından oluşur. 

Kaba konglomera max. 25 cm çaplı bloklar içeren çoğunlukla 6-8 cm nadiren 1-2 cm çaplı 

yuvarlak çakılların killi kalkerli bir çimentoyla birbirine bağlanmasından meydana gelmiştir.  

Çakıllar üst seviyelerde bağlayıcı malzemenin yeterince sıkı olmamasından dolayı fazlaca 

görülürler. Birim içerisindeki iri taneli çakıllar tamamen diyabaz ve bazalttan ibarettir. Bu birim 

yarımadanın şekillenmesinde önemli rol oynayan KAF zonuna bağlı hareketlerden 

etkilenmiştir. Pliyosen tabakaları az kalınlığa sahiptir. İnceleme alanının orta bölümünde 

yaygındır. 

Deprem Bölgeleri Haritası ile Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki yönetmeliğe 

göre; deprem bölgelerinde kabul edilen hesap ivmeleri, 1.derece için 0.4g, 2.derece için 0.3g, 

3.derece için 0.2g, 4.derece için 0.1g olarak alınmalıdır. 5.derece için deprem hesabı yapmak 

zorunlu değildir. 

Türkiye Deprem Bölgeleri, ivme değerlerine göre aşağıdaki şekilde derecelendirilmiştir. 

1. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.40 g ‘den büyük 

2. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.40 g ile 0.30 g arasında 

3. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.30 g ile 0.20 g arasında 

4. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.20 g ile 0.10 g arasında 

5. Derece deprem bölgesi: beklenen ivme değeri 0.10 g ‘den az g: yer çekimi(981 cm/sxs) 
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Fotoğraf 72 - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 

17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02’de richter ölçeğine göre 7,5 mw büyüklüğünde 

gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. 17 Ağustos depremi, 

tüm Marmara Bölgesi’nde, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi 

raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralı oldu, 505 kişi sakat kaldı. 285.211 konut, 42.902 

işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölüm, ağır-hafif 100.000’e 

yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişiyi evsiz bırakmıştır. 

Onaltı milyon civarı insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin 

yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek 

etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük 

depremlerinden biridir. Depremin Türkiye’nin can damarı bir sanayi bölgesi olan Marmara 

Bölgesi’nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülke insanlarının 

üzüntüsünü bir kat daha arttırmıştır. 

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment 

şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında 

değişmektedir. 
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Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)  

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS) 

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AIGM-

DAD )  

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli) 

Depremin odak derinliğinin 10-15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi 

ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 

4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir. Deprem merkez 

üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafın- 

dan tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi’nin 

bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu’ndan alınmıştır. Buna göre, maksimum ivme, 

kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 

123 mG’dir. Her üç birleşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir. 
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3.8.4. İklim Özellikleri     

Körfez kıyılarıyla Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde daha sert bir iklim hüküm sürer. 

Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluşturduğu söylenebilir. 

İl merkezinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk geçer. Karlı 

günler sayısı, ortalama 12 gündür. 
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Tablo 5 - Aylara Göre Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık Değerleri 
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Şekil 5 - Kocaeli İli İklim Grafiği 

31 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 109 mm yağış miktarıyla en fazla yağış 

Aralık ayında görülmektedir. 

 
Şekil 6 - Kocaeli Sıcaklık Grafiği 

23.4 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 5.8 olup yılın en 

düşük ortalamasıdır. 
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Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyıları ile İzmit Körfezi’ne bakan kıyılarının iklimi arasında bazı 

farklılıklar göze çarpar. Yazın körfez kıyılarında bazen bunaltıcı sıcaklar yaşanırken karadeniz 

kıyıları daha serindir.  İl merkezinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 44,1 °C (13 Temmuz 2000), 

en düşük hava sıcaklığı -8,3 °C (23 Şu- bat 1985), yıllık ortalama sıcaklık ise 14,8 °C’dir. 

Karadeniz kıyısında yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 mm’yi aşar. Bu miktar güneye doğru 

gidildikçe azalır, İzmit’te 800 mm’nin de altına düşer (784,6 mm). 

 
Şekil 7 - Kocaeli İli Aylara Göre Yıllık Yağış Değerleri Grafiği 

Samanlı dağlannın körfeze bakan yamaçlarında iklim Karadeniz kıyılarına benzer. Yağış miktarı 

da bu kesimde farklıdır. Rüzgârlar kışın kuzey ve kuzeydoğudan, yazları ise kuzeydoğudan eser. 

 
Şekil 8 - Kocaeli Rüzgâr Hızı Grafiği 
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3.8.5. Hidrografya  

3.8.5.1. Akarsular 

Kocaeli İli’nin toprakları tümüyle Marmara havzası içindedir. Bu havza Meriç, Susurluk ve 

Sakarya havzaları dışında Marmara bölgesinin hemen tümünü kapsar. Havzanın il sınırları 

içinde kalan bölümünde önemli sayılacak bir akarsu yoktur. Ancak Kocaeli yarımadası, birçok 

çay ve dereyle yarılmış durumdadır. Genellikle kısa ve sel niteliğinde olan bu sular, ildeki 

yeryüzü şekillerinin oluşumunda önemli rol oynamıştır. Akarsuların bir bölümü Karadeniz’e 

diğerleri ise İzmit körfezi ya da Marmara’ya dökülür. 

Karadeniz’e dökülen akarsuların su kaynakları ve su toplama alanları hayli güneydedir.  

Bunların akışları da genellikle düzensizdir. Yağışlı dönemlerde taşkınlıklara yol açarken, yazın 

iyice kururlar. Karadeniz’e dökülen akarsuların en önemlileri Kocadere, Davan çayı, Sarısu ve 

Kaynarca deresidir. 

Marmara denizine dökülen akarsuların bir bölümü İzmit Körfezi’nin kuzeyinden, bir bölümü 

ise güneyinden gelerek Marmara’ya dökülürler. Körfezin kuzeyinden Marmara’ya dökülen 

akarsuların en önemlilerinden biri Tavşanlı (Dilovası) deresidir. Pelitli mahallesinin 

güneybatısından doğan bir süre güneye aktıktan sonra dirsek yapıp doğuya, yine güneye 

dönerek Marmara’ya dökülen bu derenin yaklaşık uzunluğu 12 km’dir. Marmara’ya İzmit 

körfezinin kuzeyinden dökülen diğer önemli akarsular Çayırova, Hatip, Ağadere, Derboğazı, 

Erenler, Kanlıbağ, Aydınlıkdere, Memelidere ve Bekirdere’dir. Marmara denizine İzmit 

körfezinin güneyinden dökülen sular ise genellikle Samanlı dağlarından doğar, bu dağın kuzey 

yamaçlarındaki alçak düzlüklerden inerler. 

 
Fotoğraf 73 - Serindere Kanyonu 
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Bunların en önemlilerinden biri olan Serindere’nin Sıcakdere adlı bir kolu vardır. Sıcakdere 

Bursa’dan, Serindere ise Sakarya’dan il sınırına girer. Bahçecik yakınlarında birleşen iki kol 

Serindere adıyla akışını sürdürür. Kış ve ilkbaharın yağışlı günlerinde karların eridiği 

dönemlerde Serindere bir hayli kabarır. 

 

 
Fotoğraf 74 - Sarısu Deresi 

Samanlı dağlarından doğan önemli akarsulardan biride Yalakdere’dir. 5 koldan beslenen 

Yalakdere’nin havzası hayli geniştir. Kış sonlarında suyu artan derenin Hersek yakınlarındaki 

Marmara’ya dökülen ağzında bir delta düzlüğü oluşmuştur. Marmara’ya bu kesimden dökülen 

diğer akarsular arasında Değirmendere, Halıdere ve Kazıklı Deresi sayılabilir. 

 
Fotoğraf 75 - Maşukiye Deresi 
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AKARSULAR 

Adı İlçesi 

Koca Dere Başiskele 

Bakırcı Dere Başiskele 

Ayani Dere Başiskele 

Çınarlı Deresi Derince 

Çenedere Derince 

Sağdere Derince 

Karanlıkdere  Derince 

Dil Deresi Dilovası 

Eynerce Deresi  Dilovası 

Akarca Deresi Gebze 

Saz Dere Gebze 

Kocadere Gebze 

Açmalar Deresi Gebze 

Uludere Gebze 

Hisar Dere Gölcük 

Aydın Bey Deresi Gölcük 

Değirmendere Gölcük 

Halıdere Gölcük 

Ulaşlı Deresi Gölcük 

Beyoğlu Deresi Gölcük 

Kiraz Dere İzmit 

Burma Dere İzmit 

Kavak Dere İzmit 

Büyük Kışla Dere İzmit 

Domuz Dere İzmit 

Zeytin Dere İzmit 

Ayvacık Dere İzmit 

Kıble Dere İzmit 
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Adı İlçesi 

Keten Dere İzmit 

Köydere İzmit 

Gıcıkdere İzmit 

Yalakdere Karamürsel 

Uzundere  Karamürsel 

Avcı Deresi Karamürsel 

İhsaniye Deresi Karamürsel 

Aygır Dere Kartepe 

Açma Dere Kartepe 

Hamasu Deresi Kartepe 

Kurudere Kartepe 

Maşukiye Deresi Kartepe 

Kovanlı Deresi Kartepe 

Müflis Deresi Kartepe 

Yaygınca ere Kartepe 

Balaban Deresi Kartepe 

Hamza Dere Körfez 

Hereke Dere Körfez 

Sarmaşık Dere Körfez 

Ağa Deresi Körfez 

Bıçkı Deresi  Körfez 

Ayvacıkdere Körfez 

Kaşkal Dere Körfez-Derince 

Tablo 6 - Kocaeli İli Akarsuları 

Kocaeli İli Akarsularında Yapılabilecek Tabiat Turizmi Faaliyetleri; 

Kültür turizmi, köy turizmi, atlı tabiat yürüyüşü, dağ turizmi, tabiat yürüyüşü (trekking), yaban 

hayatı gözlemciliği (fauna), kuş gözlemciliği (ornitoloji), akarsu turizmi,  sportif olta balıkçılığı, 

oryantiring, karavan turizmi, kampçılık, açık hava sporları, fotosafari turizmidir. 
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3.8.5.2. Göller 

Sapanca gölü, Sakarya ve Kocaeli illerinin sınırları içinde yeralan bir tatlı su gölü olup, çevre 

yerleşimleri için önemli bir içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Gölün çevresi 39 km 

uzunluğundadır ve bunun 26 km’lik kısmı Sakarya İline, 13 km’si ise Kocaeli iline aittir. 

Gölün su toplama havzası içinde, Sakarya ili sınırları dâhilinde,  Serdivan,  Adapazarı,  Arifiye,  

Sapanca, Kırkpınar Belediyeleri ve Yanıkköy, Kurtköy, Mahmudiye, Memnuniye, Uzunkum, 

Esentepe, Aşağıdere, Yukarıdere v.b. yerleşimleri; Kocaeli ili sınırları dâhilinde ise, Eşme, 

Maşukiye, Hikmetiye (Derbent), Suadiye Beldeleri ve Acısu, Şirinsulhiye, Nusretiye, Uzuntarla 

v.b. yerleşimler yer almaktadır. 

 
Fotoğraf 76 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndan Sapanca Gölü 

Göl halen Sakarya’nın içme suyunu temin etmektedir. Bunun yanında Seka, Tüpraş ve Petkim 

gibi Kocaeli’nin büyük sanayi kuruluşlarının kullanma sularında aynı kaynaktan 

sağlanmaktadır. Ancak Sapanca gölü bugünkü kullanımının üstünde bir potansiyele sahiptir. 

Gölalanı 47 km² olup, yıllık emniyetli tabii verimi 129,5 hm3, yağış alanı 252 km2’dir. 

Sapanca gölü, kuzey ve güneydeki dağlardan inen dereler ve göl dibindeki kaynaklardan 

beslenmekte olup, gölün fazla suları çark suyu ile Sakarya nehrine akmaktadır. Gölün çevresi 

çarpıcı tabii zenginlikler içermekte; bu özelliği konumu ile birleştiğinde, Sapanca çevresi, yakın 

çevredeki yoğun yerleşmelerin (Sakarya, İzmit, İstanbul) günübirlik ve hafta sonu tatil maksadı 
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ile kullandıkları bir yöre olarak önem kazanmaktadır. Bunun sonucunda, Sapanca gölü içme 

suyu havzası, öncelikle yoğun ikinci konut taleplerine sahne olmaktadır. 

Sapanca gölü haricinde Kocaeli ili sınırlarında Aşırlar,  Gölsu, Çağırgan, Tahtalı, Ütük, Sevindikli, 

Gebze, Tepeköy, Sipahiler, Kurtdere, Bayraktar, Şeytandere, Bıçkıdere, Şahinler, Arıklar, 

Kızderbent, Sarnıçlar göleti ile Güvercinlik Benti ve Çayırköy sel kapanı bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 77 - Bayraktar Göleti 

 
Göletler 

Adı İlçe 

Bıçıkıdere Göleti İzmit 

Bayraktar Göleti İzmit 

Kurtdere (Ketence) Göleti Kartepe 

Şahinler Göleti İzmit 

Şeytandere Göleti Kartepe 

Arıklar Göleti İzmit 

Kızderbent Göleti Karamürsel 

Sevindikli Göleti Körfez 

Sipahiler Göleti Körfez 

Tahtalı Göleti Derince 

Denizli Göleti Gebze 

Tablo 7 - Kocaeli Göletleri 
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3.8.5.3. Baraj Gölleri 

Kocaeli ili sınırlarında Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah barajı ile Başiskele ilçesinde 

bulunan Yuvacık barajı içmesuyu temininde kullanılırken, Bayraktar, Bıçkıdere, Kurtdere, 

Şahinler ve Şeytandere barajları ise sulama/taşkın koruma maksadıyla kullanılmaktadır. Ayrıca 

Karamürsel ilçesi Suludere üzerinde inşası devam eden İhsaniye barajı ile enerji ve içmesuyu 

elde edilecektir.  

 
Harita 5 - Kocaeli İli Gölet ve Barajları Haritası 

Yuvacık barajı su havzası Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinin bir kısmını kapsayacak şekilde 258 

km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Kirazdere, Kazandere ve Serindere’den beslenen baraj 

gölünün faydalı hacmi 51,1 milyon m3’tür ve yıllık 142 milyon m3’lük arıtılmış su temin 

kapasitesi bulunmaktadır. Baraj gölü, ham su depolama, sel ve taşkın önlemenin yanı sıra 

kuraklık dönemlerinde su yönetimini sağlamak üzere kullanılır. 
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Fotoğraf 78 - Yuvacık (Kirazdere) Barajı 

 
Fotoğraf 79 - Namazgah Barajı 
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Kocaeli’nin takriben 33 km kuzeyinde ve Kandıra ilçesinin 4 km güneybatısında Namazgah 

deresi üzerine inşa edilen Namazgah barajı, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, 

Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 mahallesinin su ihtiyacını, uzun 

yıllar ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan karşılayabilecektir. Baraj inşaatı tamamlanarak, 

06.10.2013 tarihinde barajda su tutulmaya başlanmış olup, baraj su alma yapısı, dipsavak boru 

hattı ve terfi sistemi, baraj’dan Dudutepe içme suyu arıtma tesisine su verilmeye hazır hale 

getirilmiş ve 2014 yılı başında ilk su verilmiştir. 

BARAJ GÖLLETLERİ 

SIRA 
NO 

BARAJ ADI 
BARAJIN 

YERİ 
BARAJIN MAKSADI 

TALVEG 
YÜKSEKLİĞİ  

(M) 

AÇILIŞ 
TARİHİ  

(YIL) 
YAŞI 

1 BAYRAKTAR  İzmit Sulama+TaşkınKoruma 25 1985 33 

2 BIÇKIDERE İzmit Sulama+TaşkınKoruma 25 1978 40 

3 KİRAZDERE İzmit İçme suyu 109 1999 19 

4 KURTDERE  İzmit Sulama+Taşkın Koruma 26 1974 44 

5 ŞAHİNLER İzmit Sulama 23 1994 24 

6 ŞEYTANDERE İzmit Sulama+Taşkın Koruma 18 1985 33 

7 NAMAZGAH Kandıra Enerji+İçmesuyu 35 2013 5 

Tablo 8 - Kocaeli ili Barajları 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=329
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=335
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=185
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=503
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=556
http://www2.dsi.gov.tr/baraj/detay.cfm?BarajID=561
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3.8.5.4. Şelaleler 

Kocaeli ili sınırları içerisinde pek çok irili ufaklı şelale olmasına rağmen bunların arasında en 

çok tanınanı Gölcük ilçesinde bulunan Nüzhetiye şelalesidir. Muhteşem tabiatı, barındırdığı 

hayvan popülasyonu, dereyi sarmalamış gürgen, kayın ve ıhlamur ağaçları ile yaz aylarının 

vazgeçilmezi, fotoğraf tutkunlarının gözdesi Nüzhetiye şelalesi’ne Nüzhetiye’de bulunan 

alabalık çiftliği girişindeki patika yoldan ulaşılmaktadır.   

 
Fotoğraf 80 - Nüzhetiye Şelalesi 

Parkur içerisinde görülen irili ufaklı birkaç şelale bulunsa da yaklaşık 1,2 km sonra Nüzhetiye 

şelalesi harika görüntüsüyle ziyaretçileri selamlamaktadır. 
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Fotoğraf 81 - Çınarlıdere Şelalesi 

İzmit ve Derince ilçelerini bir birinden ayıran, iki ilçenin sınırı oluşturan Çınarlıdere üzerinde 

bulunan Çınarlıdere şelalesi de civarda bilinen bir başka şelaledir.  Şelaleye Çınarlı mesire yeri 

içinde bulunan toprak yol ya da dereyi takip edilerek gidilebilir.  



 
 

131 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

   
 

Bunların dışında Kartepe’de Müflis şelalesi, Gebze’de Gürlek şelalesi ve Çaylak şelalesi, 

Karamürsel’de Büyükdere şelalesi ile Başiskele’de Menekşe şelalesi bulunmaktadır. Ayrıca 

Ballıkayalar Tabiat Parkı içinde bir, Beşkayalar Tabiat Parkı içerisinde de birçok şelale 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 82 - Ballıkayalar ve Beşkayalar Tabiat Parkı’nda Bulunan Şelaleler 
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3.8.6. Mağaralar 

İlimiz Kandıra ilçesinde 10 adet, Gebze ilçesinde 5 adet, Kartepe ilçesinde 1 adet ve Körfez 

ilçesinde 5 adet olmak üzere toplam 23 adet mağaranın tespiti yapılmıştır. Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda OBRUK Mağara Araştırma 

Grubu tarafından Kocaeli Kandıra ilçesinde bulunan Çerçili, Adacık ve domuz çukuru 

mağaraları araştırılıp ölçümler yapılmış olup haritaları çizilmiştir. 

 
Harita 6 - Adacık Mağarası Haritası 

Kocaeli İli içerisinde irili ufaklı birçok mağara olmakla birlikte bunların en bilineni “Babalı 

Mağarası”dır. Kefken Babalı sahili, Kafkasya sahillerinden yola çıkanların Osmanlı 

İmparatorluğu sınırlarında karaya çıktıkları yerlerden biridir. Burada kıyıya çıkabilenlerin bu 

mağarada bir süre yaşadıkları bilinir. Mağara duvarlarında o dönemden kalma çeşitli yazılar 

mevcuttur. Mağaranın 2018 yılında restore edilerek turizme açılması planlanmaktadır.  
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Harita 7 - Domuz Çukuru Mağarası 

 
Fotoğraf 83 - Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK Babalı Mağarasındaki Yazıları İncelerken 
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Başiskele ilçesi, Yuvacık beldesi, Kazandere mevkiinde yer alan Parsık mağarası, zengin 

damlataş oluşukları ile görenleri cezbeden tabii bir oluşuma sahiptir. Sarkıt, dikit, sütun ve 

soğan şekilli damlataşları ile görülmeye değerdir. Parsık mağarası yataya yakın, kimi yerde dar 

kimi yerde rahat hareket edilebilecek genişliğe sahiptir. Damlataş oluşumları mağarada hala 

devam etmektedir. 

 
Fotoğraf 84 - Parsık Mağarası 

Beşkayalar Tabiat Parkı sınırlarında bulunan görüldüğü Cirbin Ali mağarası, hazırda damlataş 

oluşumları devam eden bir mağaradır. Yöre halkından alınan bilgilere göre yaklaşık 2 km 

uzunluğunda olduğu düşünülmektedir ancak yapılan çalışmada mağaranın sadece 100 m'lik 

kısmına girilmiştir. Mağaranın tamamı gezildiğinde çok zengin ve farklı tipte damlataş 

oluşumlarını görmek mümkün olacaktır. 
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Cirbin Ali mağarasının yaklaşık 1 km güney doğusunda, Soğuksu mevkiinde yer alan Veysel 

Candan mağarasının ise yaklaşık 200 m uzunluğunda olduğu sanılmaktadır. Rekristalize 

kireçtaşları içerisinde oluşan mağara yaklaşık D-B uzanımlı olup, girişi batı taraftadır. Oldukça 

zor ilerlenen mağara hakkında yöre halkından alınan bilgiye göre mağaranın ilk 100. 

metresinde bir göl oluşumu bulunmaktadır. Mağaranın ilerlenebilen son kısmı olan 200. 

metresinde ise 8 m’lik bir şelale bulunmaktadır. Şelaleden sonra ilerlemenin mümkün olmadığı 

belirtilmiştir. Çeşitli damlataş oluşumlarının yer aldığı mağaranın ancak 50-60 m’lik kesimi 

görülebilmiştir.  

3.8.7. Toprak Özellikleri 

Türkiye’de toplam 341,847 ha’lık alana yayılan Kocaeli ilinde, tarım yapılan topraklar hektar 

genişlikle ilin yaklaşık   %37’ünü teşkil etmektedir. Bu topraklarda kuru ve sulu bitkisel üretim 

yapılmaktadır. 

İlin değişik topografyası, iklimi ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegetasyondaki çeşitlilik, değişik 

özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur. Bu durum bitki besin maddeleri 

kapsamında da kendini göstermektedir. 

 
Harita 8 - Türkiye Toprak Haritası 
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İl topraklarının verimlilik derecelerinin tespitinde ve ifadesinde yararlanılan faktörlerin, 

ortalama analiz sonuçlarına göre yapılan genel değerlendirme neticeleri aşağıda özetlenmiştir: 

1) Toprak Bünyesi; Bitkilerin gelişip büyümeleri için gerekli olan besin maddeleri ve suyun 

tutulması ile havalanma ve su geçirgenliğinde en önemli etkendir. 

Saturasyon yüzdesine göre yapılan sınıflandırmada tarım topraklarının %24,12’si tın, %65,73’ü 

killi-tın, %9,79’u kil ve %0,36’sı kum bünyeye sahiptir. Bu dağılım ilde tarım için uygun toprak 

bünyesi varlığını göstermektedir. 

2) Toprak Reaksiyonu (pH); Topraktaki bitki besin maddelerinin, bitkilere yarayışlılıkları 

yanında, toprak canlılarının faaliyetleri için ortamın uygunluğunu ifade eder. Tarım 

topraklarının   %14,15’i asit (ph: 6,5’den düşük), %52,66’sı nötr (ph: 6,6-7,5), %33,19’u ise alkali 

(ph: 7,5’den büyük) reaksiyona sahiptir. 

3) Toprak Tuzluluğu (% Total Tuz); Bitki gelişimi dolayısıyla verim üzerine olumsuz etki yapan 

faktör olup, her bitkinin tuza hassasiyeti değişik oranlardadır. 

İşlenen toprakların %99,58’i tuzsuz, %0,39’u hafif tuzlu ve %0,006’sı ise çok tuzludur. 

4) Organik Madde ve Azot; Topraktaki bitki ve hayvan artıklarının parçalanması ile meydana 

gelen bir materyaldir. Toprağın fiziksel özelliklerini düzeltirken, terkibindeki bitki besin 

maddeleri de yarayışlı duruma geçer. Ayrıca su ve besin maddelerinin ortamda tutunmalarını 

temin eder. Topraktaki azotun kaynağı organik maddelerdir. 

5) Topraktaki Kireç; Toprağın fiziksel özellikleri üzerine olan olumlu etkisi, ph’de yaptığı 

değişiklikle bitki besin maddeleri ve kullanılan ticaret gübrelerinden faydalanma oranını 

artırarak verim üzerinde olumlu etki yapar. 

6) Topraktaki Fosfor; Topraktaki besin maddelerindendir. Bitkinin büyümesinde, veriminde ve 

kalitede etkendir. İlin tarım topraklarının, %28,60’da fosfor çok az, %32,36’sında az, %15,64’de 

orta, %8,78’inde yüksek ve %14,63’ünde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre fosfor eksikliği gösteren toprakların fosforlu gübrelerle takviye edilmesi 

gerekmektedir. 
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7) Topraktaki Potasyum; Bitkinin büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesi olan 

potasyum, verim ve kalite üzerinde etkili olup, meyvenin yağ, nişasta ve şeker oranlarında 

artışa neden olur. İlimizin jeolojik yapısı ve iklim durumu,  topraklarda fazla miktarda potasyum 

birikmesine neden olmuştur. 

 
Harita 9 - Türkiye Büyük Toprak Grupları Haritası 

İl topraklarının  %0,90’ında potasyum az, %6,87’sinde orta, %6.98’inde yeter ve %85,252’de 

ise fazla miktarda potasyum tespit edilmiştir.  Görüldüğü gibi il topraklarının potasyum seviyesi 

genellikle yeter durumda olmakla birlikte, az miktarda potaslı gübreye de ihtiyaç var. 
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3.8.8. Arazi ve Orman Varlığı 

Fakir bir orman örtüsüne sahip Kocaeli’nde Türkiye’nin Doğu Marmara coğrafi alanının % 39’u 

ormanlarla kaplıdır. Bu oran zengin bir orman örtüsü gösteren Orta Avrupa ülkeleri seviyesine 

yaklaşır. Kocaeli Marmara bölgesinde yöreler içinde orman zenginliği bakımından Bursa ve 

Adapazarı’ndan sonra gelir.  İzmit körfezinin kuzey ve doğusunu dar bir şerit halinde bir orman 

altı tipi olan maki formasyonu çevirir.  

Körfez çevresinde Akdeniz bitki özelliğini zeytin ağacı belli eder. Buradaki maki bitki topluluğu 

arasına, Akdeniz bölgesindekilerden farklı olarak kocayemiş (arbutus unedo), kermez meşesi 

(quercus ılex), karaçalı, yaban gülü (rhododendron ponticum) gibi ağaçlarda çokça karışmıştır. 

Körfezin kuzey batısında ve doğusunda 100 - 500 m yükseklikleri arasında doğu Marmara’nın 

esas karakterini belirten geçiş bitkileri görülmektedir.  

Maki bitki topluluğunun hemen kuzeyinden başlayan alanda orman, fundalık ve step karışımı 

yer almaktadır. Yılda 400 - 800 mm yağış alan bu yöre ağaç ve çalıların kesilmesi ve çeşitli 

nedenlerle tahrip olmuştur.  

Sapanca gölünün güneyinde bitki örtüsü bakımından iki farklı alan görülür. Birincisi toprak ve 

bitki örtüsün- den mahrum dik meyilli kayalıkları; ikincisi üzerinde ağaç ve çalı örtüsü bulunan 

alanlar. Dik kayalık meyil- lerde bitki örtüsü yoktur. 

Toprak bulunan yerlerde ise orman vardır. Önceleri birçok alanları kaplayan orman örtüsünün 

sonradan tahrip edilmesi ile buralardaki tabii ince toprak tabakaları erozyona uğramış ve yerli 

kayalar meydana çıkmıştır. 
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Harita 10 - Türkiye Bitki Haritası 

Kocaeli ilinin toplam arazi varlığı 341,847 ha olup arazi dağılımı ile alakalı bilgiler tabloda 

verilmiştir. 

İLÇELER TOPLAM 
ALAN (Ha) 

TARIM ALANI 
(Ha) 

ORMAN VE 
FUNDALIK 

(Ha) 

ÇAYIR VE 
MERA (Ha) 

TARIM DIŞI 
ARAZİ (Ha) 

BAŞİSKELE 21.527 5.025 10.234 1.647 4.621 

ÇAYIROVA 2.902 0 264 6 2.632 

DARICA 2.409 433 0 0 1.976 

DERİNCE 19.559 6.550 11.196 439 1.374 

DİLOVASI 13.317 3.687 7.892 0 1.738 

GEBZE 42.274 21.579 18.515 69 2.111 

GÖLCÜK 22.778 905 13.063 14 8.796 

İZMİT 48.436 13.556 13.409 3.643 17.828 

KANDIRA 85.472 46.718 27.310 3.899 7.545 

KARAMÜRSEL 25.443 12.777 11.084 56 1.526 
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İLÇELER TOPLAM 
ALAN (Ha) 

TARIM ALANI 
(Ha) 

ORMAN VE 
FUNDALIK 

(Ha) 

ÇAYIR VE 
MERA (Ha) 

TARIM DIŞI 
ARAZİ (Ha) 

KARTEPE 26.909 8.531 12.300 2.024 4.054 

KÖRFEZ 30.821 6.519 22.162 62 2.078 

TOPLAM 341.847 126.280 147.429 11.859 56.279 

Tablo 9 - Kocaeli İli Arazisinin Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı 

ARAZİ YÜZÖLÇÜMÜ ( HEKTAR) 

SULANABİLİR ARAZİ 33.450 

SULANAN ARAZİ 12.930 

KURU TARIM ARAZİSİ 92.830 

TOPLAM 126.280 

Tablo 10 - Kocaeli İli Sulu-Kuru Tarım Arazisi Varlığı 

 

 
Harita 11 - Türkiye Orman Varlığı Haritası 

Körfezin güneyinde maki formasyonlarının üzerinde yer alan arazi orman örtüsü ile kaplıdır. 

Büyük kısmı tabii ormanlarla örtülü iken, imha edici kesimler, yangınlar ve tarla açmalar ile 

bugün arazinin yarıdan fazlası ağaç örtüsünden mahrum kalmıştır. 
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Arazinin fena kullanılması ve bir sistemin olmaması mevcut ormanlık sahaların gittikçe 

azalmasına sebep olduğu gibi ağaçların kalitesi üzerine de kötü tesir ettiği görülmektedir. 

Hâlbuki yağış miktarı ve arazi en iyi şekilde ağaç yetiştirmeye uygundur. 

Kocaeli yöresinde çam, çınar, servi, söğüt ağaçları vardır.  Ayrıca endüstride kullanılmak üzere 

kavak yetişti- rilir. Bu nedenle Kocaeli’nde kurulmuş olan Kavakçılık Araştırma Enstitüsü kavak 

türünün ıslahı için en uygun tesis ve işletme metotlarını araştırmaktadır. 

3.8.9. 3.8.8-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 “Kocaeli İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter 

ve İzleme İşi” kapsamında gerekli bütün arazi ve literatür çalışmaları tamamlanmış, Kocaeli 

ilinin bütün flora ve fauna zenginliği ortaya koyulmuştur. Bu proje kapsamında yapılan literatür 

ve arazi çalışmaları sonucunda Kocaeli ilinde 1530 damarlı bitki, 178 tohumsuz bitki, 258 kuş, 

59 memeli, 23 sürüngen, 8 amfibi ve 32 iç su balığı ve 746 omurgasız hayvan türü tespit 

edilmiştir. 
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3.8.9.1. Flora 

Kocaeli’de bitki örtüsü, genelde Marmara bölgesi özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık 

alanlar arasında önemli farklılıklar görür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe, Karadeniz’e 

özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı dağları ile Karadeniz 

kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Kocaeli’nin, biyolojik çeşitlilik 

açısından en zengin bölgesi ormanlarla kaplı olan Samanlı dağlarıdır. Yağışlı ve ılıman iklimin 

hakim olduğu drenajı iyi, geçirgen bir toprağa sahip olan Samanlı dağları silsilesinde kayın, 

gürgen, dışbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türleri hakimdir. Genellikle dağların yukarı 

kısmları iğne yapraklı ağaçlarla, aşağı kısımları geniş yapraklı ağaçlarla örtülüdür. Denize 

yaklaştıkça Akdeniz ikliminin bitki örtüsüne, makilere sıkça rastlanır. 

Kocaeli’nin en yüksek noktası 1.602 m yüksekliğe sahip Kartepe’dir. Bu yükseltinin çeşitli 

kademelerinde bulunan bitki türlerine göre bitki kuşakları tespit edilmiştir. Deniz seviyesine 

en yakın yükseltilerdeki bitki topluluğu sert yapraklı orman kuşağı (lauretum) olarak 

adlandırılmaktadır. Maki formasyonunun hakim olduğu bölgede defne, kocayemiş, karayemiş, 

akçakesme v.s. bitki türleri görülür. Bu kuşak 250 m rakıma kadar devam eder. 

250 ile 750 m arasındaki bölgeye, kestane kuşağı (castenatum) denilmektedir. Bu kuşakta 

meşe türleri, kestane, dışbudak, dere içlerinde çınar ve akçaağaçlar yer alır. 700 m’ye 

çıkıldığında ise meşelerin azaldığı, kestane ağaçlarının yoğunlaştığı gözlenir. 750 m’den sonra 

alçak kesimlerde baltalık olarak görülen, yükseldikçe koru ormanına dönüşen kayın ağaçlarının 

oluşturduğu kayın kuşağına (fagetum) ulaşılmaktadır. 

1000 m’den yükseltilerde ise önce karaçam sonra göknarların ağırlık kazandığı iğne yapraklı 

orman kuşağı bulunur. Bu kuşaksal görüntü, özellikle Kartepe’nin de içinde bulunduğu körfezin 

güney kesiminde çok belirgindir. Özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı 

Suadiye, Yuvacık, Bahçecik ve Maşukiye’de kayın ağırlıklı koru ormanları, kestane ağırlıklı 

baltalık ormanlar bulunmaktadır. Körfezin kuzeyinde ise önce meşe bataklıkları, biraz 

yükselince meşe, kayın, gürgen karışımlı baltalık, ormanlar bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 85 - Kocaeli İli Florasından Bir Manzara 

Karamürsel’in denize bakan yamaçlarında maki türü bitki çeşitliliği yaygındır. Güneyde, 

yukarılara doğru çıktıkça önce kestane ve meşe baltalıkları görülür. Nispeten kurak bir iklimi 

olan Çamdibi mahallesinde bozuk kızılçam ormanları, İznik sınırında karaçam karışık ormanlar 

mevcuttur. Ayrıca Kocaeli’nin İzmit ilçesinin kuzeyinde Çenedağ, Faretepe, Taştepe 

mevkilerinde, Kandıra sahil kesiminde, Sarısu’dan Babalı’ya kadar olan bölgede, Gebze’nin 

kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde yaklaşık 25.000 ha alanda insan gücüyle yaratılan ormanlar 

bulunmaktadır. Sahil çamı, radiata çamı, karaçam, kızılçam, sedir, duglas, fıstık çamı v.b. türler 

ile plantasyonlar tesis edilmiş ve ekonomik değer üreten ormanlar oluşturulmuştur. 

 

Nemli ve derin toprakları seven kayınlar, kuzey yamaçlarda görülür ve en fazla 200-400 m 

yükseklikler arasında yayılış gösterir. Yön itibarı ile yapılan incelemelerde; kayına en çok 

kuzeye bakan yamaçlarda, daha sonra sırasıyla doğuya ve batıya bakan yamaçlarda rastlanır. 

Meşeye gelince, yer seçimi açısından o kadar “müşkülpesent” bir ağaç değildir ve yayılışı daha 

geniş olduğundan genellemelere gitmek biraz güçtür. Kestane ise sıcak, derin nemli ve besin 

değeri yüksek toprakları sevmesi nedeniyle Karadeniz’e bakan nemli sıcak yamaçlardaki 

vadileri seçmekte, yükseldikçe genel bitki kompozisyonu içerisindeki oranı azalmaktadır. 
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Fotoğraf 86 - Çokbaşlı Köygöçüren (Cirsium Polycephalum) (Kocaeli Endemiği) 

Kocaeli’de yayılış gösteren bitki taksonlarından 119 tanesi IUCN kategorileri içinde yer 

almaktadır. Taksonların IUCN tehlike kategorilerine göre dağılımının pasta diyagram halinde 

göstermek gerekirse; 
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Şekil 9 - Bitkilerin IUCN Kategorilerine Göre Dağılımı 

 
Fotoğraf 87 - Pancratium Maritimum (Kum Zambağı) - Otanthus Maritimus Asosyasyonu 
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ACERACEAE Acer campestre L. subsp. campestre 

 
ACERACEAE Acer trautvetteri Medw. 

 
AMARYLLIDACEAE Galanthus plicatus Bieb. subsp. byzantinus 

(Baker) D. A. Webb 

 
BORAGINACEAE Anchusa leptophylla Roemer 

& Schultes subsp. incana (Ledeb.) Chamb 

  
CAMPANULACEAE Campanula rapunculoides L. subsp. 

cordifolia (K. Koch) Damboldt 

 
CAMPANULACEAE Campanula lyrata Lam. 

subsp. lyrata 

 
BORAGINACEAE Cerinthe minor L subsp. auriculata (Ten.) 

Domac 

 
CARYOPHYLLACEAE Silene dichotoma Ehrh. 

subsp. Sibthorpiana (Reichb.) Rech. 

 
BORAGINACEAE Echium vulgare L. BORAGINACEAE Onosma roussaei DC  

Fotoğraf 88 - Kocaeli İli Flora Türleri 
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Tablo 11 - Kocaeli İli Flora Türleri 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Acer campestre L. ova akçaağacı 
Viciatetrasperma (L.) 
Schreb. 

kırkbakla 

Acer negundo L. isfendan 
Viciatrunculata Fischer 
ex M.Bieb.  

fiğ 

Acer platanoides L. çınar akçaağacı Vicia villosa Roth dağ efereği 

Acer pseudoplatanus L. dağ akçaağacı Viciavillosa Roth  dağ efereği 

Acer trautvetteri Medv. 
kayın gövdeli 
akçaağaç 

Quercus infectoria 
Olivier 

mazı meşesi 

Adiantum capillus-veneris L. baldırıkara Castaneasativa Miller  kestane 

Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus. kazayağı Fagusorientalis Lipsky  kayın 

Alisma lanceolatum With. kurbağakaşığı Quercuscerris L.  saçlımeşe 

Alisma plantago-aquatica L. çobandüdüğü Quercuscerris L.  saçlımeşe 

Amaranthus cruentus L. horozibiği Quercuscoccifera L.  kermes meşesi 

Salsola ruthenica Iljin soda otu Quercusfrainetto Ten. macar meşesi 

Amaranthus deflexus L. sarkıkibik 
Quercushartwissiana 
Steven.  

ıstıranca meşesi 

Amaranthus hybridus L. 
melez  
mancar 

Quercusinfectoria Oliv.  mazı meşesi 

Agave americana L. sabırlık 
Quercuspetraea 
(Mattuschka) 

ballık meşesi 

Clivia miniata Regel klivya Quercusrobur L.  saplı meşe 

Galanthus elwesii Hooker soğancık 
Blackstoniaperfoliata (L.) 
Hudson 

deli şıra 

Galanthus plicatus Bieb. boğaz kardeleni 
Blackstoniaperfoliata (L.) 
Hudson  

deli şıra 

Leucojum aestivum L. çan çiçeği 
Centauriumerythraea 
Rafn.  

kırmızı kantaron 

Pancratium maritimum L. kum zambağı 
Centauriumerythraea 
Rafn.  

kırmızı kantaron 

Cotinus coggygria Scop. boyacı sumağı 
Centauriumerythraea 
Rafn.  

kırmızı kantaron 

Pistacia lentiscus L. sakız ağacı 
Centaurium pulchellum 
(Swartz) Druce 

pembe tukul 

Pistacia terebinthus L. menengiç 
Centaurium tenuiflorum 
(Hoffmanns. et Link) 
Fritsch 

ince gelindüğmesi 

Pistacia terebinthus L. menengiç Gentianaasclepiadea L.  sütlü güşad 

Rhus coriaria L. sumak 
Gentianellacaucasea 
(Loddiges ex Sims) Holub 

kaf boduranı 

Aegopodium podagraria L. keçiayağı 
Erodiumcicutarium (L.) 
L'Herit 

iğnelik 

Ammi majus L. kürdanotu 
Erodiummalacoides (L.) 
L'Herit  

dönbaba 

Angelica sylvestris L. melekotu 
Geraniumasphodeloides 
Burm. Fil.  

yaramerhemi  

Anthriscus caucalis Bieb. deligımı Geraniumcolumbinum L.  güvercin ıtırı 
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Anthriscus nemorosa (Bieb.) 
Sprengel 

peçek Geraniumdissectum L.  dilimli ıtır 

Artedia squamata L. karabenek Geraniumlucidum L.  dakkaotu 

Astrantia maxima Pallas yıldızca Geraniummolle L.  yumuşak ıtır 

Astrodaucus orientalis (L.) Drude havyıldız 
Geraniumpurpureum 
Vill. 

ebedön 

Bupleurum flavum Forssk. sarı şeytan 
Geraniumpyrenaicum 
Burm. Fil  

gelinçarşafı 

Bupleurumpendikum Snogerup  pendik şeytanayağı Geraniumrobertianum L.  dağ ıtırı 

Bupleurumsetaceum Fenzl şeytanayağı  
Geraniumrotundifolium 
L. 

helilok 

Chaerophyllumaureum L.  sarılakotu Geraniumtuberosum L.  çakmuz 

Chaerophyllumbyzantinum Boiss.  hılakotu 
Pelargoniumendlicherian
um Fenzl. 

solucanotu 

Crithmum maritimum L. deniz teresi Globularia vulgaris L. deli küreçiçeği 

Daucusbroteri Ten. çocukboğanotu 
Globulariatrichosantha 
Fisch. et Mey.  

köse yayılımı  

Daucuscarota L. yabani havuç Ribesrubrum L. firenk üzümü 

Daucusguttatus Sm. benekli havuç 
Myriophyllumspicatum 
L. 

sucivanperçemi 

Eryngium campestre L. kırsenet 
Hydrangeamacrophylla 
Thunb. Dc. 

ortanca 

Eryngiumcreticum Lam.  göz dikeni 
Philadelphuscoronarius 
L. 

filbahri 

Eryngium maritimum L. kum boğadikeni Vallisneriaspiralis L. kordelaotu 

Ferulagoconfusa Velen.  çakşırotu 
Hypericumandrosaemu
m L 

kamaniça 

Ferulagogalbanifera (Miller) 
W.Koch. 

gümüş kişniş 
Hypericumavicularifoliu
m Jaub. & Spach.  

kantaron 

Ferulagosylvatica (Besser) Reichb. koru kişnişi 
Hypericumaviculariifoliu
m Jaub. et Spach  

mideotu 

Ferulagothirkeana (Boiss.) Boiss.  asaotu 
Hypericumbithynicum 
Boiss.  

uludağ 
koyunkıranı  

Foeniculumvulgare Miller.  rezene Hypericumcalycinum L.  koyunkıran 

Heracleumplatytaenium Boiss.  baldırgan Hypericumelegans L. yılanmisi 

Heracleumsphondylium L.  dağ koçuğu Hypericumhirsutum L. tüylü kantaron 

Heracleumsphondylium L.  çayır tavşancılotu  Hypericummontanum L. dağ kantaronu 

Lasertrilobum (L.) Borkh. kefe kimyonu 
Hypericummontbretii 
Spach  

çay kantaronu 

Ligusticum alatum (Bieb.) 
Sprengel 

selamotu Hypericumolympicum L.  uludağ kantaronu  

Oenanthepimpinelloides L.  deli maydanoz 
Hypericumoriganifolium 
Willd.  

lüferotu 

Oenanthesilaifolia Bieb. attohumu 
Hypericum perfoliatum 
L.  

binbirdelik otu  

Opopanax hispidus (Friv.) Gris. kaymacık Hypericumperforatum L.  kantaron 

Orlayadaucoides (L.) Greuter  dilkanatan 
Hypericumtetrapterum 
Fries  

çizgili kantaron 
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Sanicula europaea L.  sanikel Herniariaglabra L.  atyaran  

Scandixpecten-veneris L. zühretarağı Herniariahirsuta L.  deli yaran  

Siumsisarum L. dere kerevizi Herniariaincana Lam.  kabayaran 

Smyrniumperfoliatum L sarıkörek  Scleranthusannuus L.  kınavel 

Tordylium apulum L. kafkalida Crocusbiflorus Mill.  çiğdem 

Tordylumapulum L.  küçük geyikotu Crocusbiflorus Miller çakır çiğdem 

Torilisarvensis (Huds.) Link dercikotu Crocusbiflorus Miller ikiz çiğdem 

Torilisleptophylla (L.)  ince dercikotu Crocusflavus Weston  çiğdem 

Torilisnodosa (L.) Gaertner boncuklu dercikotu Crocuspestalozzae Boiss. ümraniye çiğdemi 

Turgenialatifolia (L.) Hoffm. karaheci Crocuspulchellus Herbert güzlâlesi 

Apocynum venetum L. pembekız Irispseudacorus L. batak süseni 

Neriumoleander L. zakkum 
Irispurpureobractea 
B.Mathew et T. Baytop  

süsen 

Periploca graeca L. gariplerurganı Irissintenisii Jonka çatal süsen 

Vincaherbacea Waldst. & Kit. bikir çiçeği 
Irissuaveolens Boiss. et 
Reuter 

bodur süsen 

Vincamajor L.  cezayir menekşesi 
Romuleacolumnae Seb. 
et Mauri 

bodur çiğdem 

Vincaminor L. rozet çiçeği Juglansregia L ceviz 

Vincetoxicumcanescens (Willd.) 
Decne.  

zilasur 
Pterocaryafraxinifolia 
(Poiret) Spach  

yalankoz 

Ilexaquifolium L. çoban püskülü Juncusacutus L. kofa 

Ilexcolchica Poj. ışılgan Juncusarticulatus L. camışotu 

Arumitalicum Miller domuz lahanası Juncus capitatus Weigel topak kofa 

Arummaculatum L. yılanekmeği Juncusconglomeratus L. hasırsazı 

Dracunculusvulgaris Schott yılanbıçağı Juncuseffusus L. has kofa 

Lemna minor L. sumercimeği 
Juncusheldreichianus 
Marsson ex Parl 

dombayotu 

Spathiphyllumwallisi Regel barış çiçeği Juncusinflexus L. sazak 

Hederacolchica (C.Koch) C.Koch  kara sarmaşık Luzulaforsteri (Sm.) DC. gevşek luzul 

Hederahelix L.  duvar sarmaşığı 
Luzulamultiflora (Ehrh. 
ex Retz.) Lej. 

kırk luzul 

Chamaeropshumilis L. bodur palmiye 
Luzulasylvatica (Hudson) 
Gaudin 

meşe luzulu 

Phoenixcanariensis Hort. ex 
Chabaud 

yalancı hurma 
Scirpoidesholoschoenus 
(L.) Sojak  

vurla 

Washingtoniafilifera (J. Linden ex 
Andre) H. Wendl 

kalın vaşingtonya Lamium amplexicaule L. baltutan 

Aristolochiabottae Jaub. & Spach köpektaşağı Lamium album  L. balıcak 

Aristolochiaclematitis L. lohusaotu Prunella laciniata L.  bodur fesleğen 

Aristolochiapallida Willd.  sarıcaotu 
Ajugachamaepitys (L.) 
Schreber  

yer çamı 

Asarumeuropaeum L.  afşarotu Ajugagenevensis L. çayırmayasılı 
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Cionuraerecta (L.) Griseb.  babrik 
Ajugalaxmannii (L.) 
Benth.  

bozmayasıl 

Cynanchumacutum L. bacırgan Ajugaorientalis L.  dağmayasılı 

Asparagusacutifolius L. tilkişen Ajugareptans L.  meryemsaçı 

Asparagusaphyllus L. izmiye Ballotanigra L.  yalancı ısırgan 

Asparagusofficinalis L. kuşkonmaz Ballotanigra L.  leylim otu 

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth öküz sümbülü 
Calaminthanepeta (L.) 
Savi  

türkotu 

Ornithogalum armeniacum Baker soryaz Clinopodiumvulgare L.  yabani fesleğen  

Dryopterisborreri Newm. geyik pilnucu Clinopodiumvulgare L.  yabani fesleğen  

Dryopterisdilatata (Hoffm.) Gray ayu piluncu 
Coridothymuscapitatus 
(L.) Reichb 

beyaz kekik 

Dryopterisfilix-mas (L.) Schott. erkek eğrelti 
Galeobdolonluteum 
Hudson  

sarı ısırganotu 

Dryopterispallida (Bory) Fomin solucan eğreltisi Glechomahederacea L.  yernanesi 

Polystichumaculeatum (L.) Roth sivri pilunç Lavandulastoechas L.  karabaş 

Polystichumsetiferum (Forsk.) 
Woynar. 

kızıl pilunç 
Leonurusquinquelobatus 
Gilib. 

 beş aslankuyruğu  

Aspleniumadiantum-nigrum L. kara saçakotu Lycopuseuropaeus L.  kurtayağı 

Aspleniumonopteris L. kalkan eğreltisi Melissaofficinalis L.  oğulotu 

Aspleniumruta-muraria L.  duvar saçağı Menthaaquatica L.  su nanesi 

Asplenium scolopendrium L. geyikdili 
Menthalongifolia (L.) 
Hudson  

pünk 

Aspleniumtrichomanes L. saçakotu 
Menthalongifolia (L.) 
Hudson  

dere nanesi  

Ceterachofficinarum (DC.) Lam. et 
DC. 

altın otu Menthapulegium L. yarpuz 

Phyllitisscolopendrium (L.) 
Newm. 

geyik dili Menthaspicata L.  eşek nanesi 

Achilleacoarctata Poir. kirpit Menthaspicata L.  eşek nanesi 

Achilleacrithmifolia Waldst. et Kit. güzel namusotu Menthasuaveolens Ehrh kaba nane  

Achilleagrandifolia Friv. akyavşan 
Micromeriamyrtifolia 
Boiss. & Hohem.  

boğumluçay 

Achilleamillefolium L. civanperçemi Nepetaitalica L.  eşekçayı 

Achilleanobilis L. binbiryaprak Origanumvulgare L.  karakınık 

Achilleasetacea Waldst. & Kit.  ayvabala Origanumvulgare L.  karakınık 

Adenostylesalliariae (Gouan) A. 
Kerner 

pembepıtrak Origanumvulgare L.  karakınık 

Ageratumhoustonianum Mill. vapur dumanı 
Phlomisrusseliana (Sims) 
Bentham  

akbaşlı çalba 

Anthemisaltissima L. boylu papatya Prunellavulgaris L.  gelinciklemeotu 

Anthemisaustriaca Jacq. avusturya papatyası Salviaaethiops L. yünlü ada çayı  

Anthemiscotula L. hozan çiçeği Salviaforskahlei L.  dolmayaprağı 

Anthemiscretica L.  kel papatya Salviaglutinosa L.  oklu şalba 

Anthemistinctoria L. sarı papatya Salviasclarea L.  paskulak 
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Anthemistinctoria L. sarı papatya Salviatomentosa Miller  şalba 

Anthemistriumfetti (L.) All. sarı papatya Salviaverbenaca L.  elmakekiği 

Arctiumminus (Hill) Bernh. löşlek Salviaverticillata L.  dadırak 

Artemisiasantonicum L. deniz yavşanı Salvia verticillata L.  dadırak 

Asterlaevis L. yıldız çiçeği Salviavirgata Jacq.  fatmanaotu 

Astertripolium L. bataklık papatyası Scutellariaalbida L.  akkaside 

Bellisperennis L. koyungözü Scutellariahastifolia L. mızraklı kaside 

Bellissylvestris Cyr. nineotu Scutellariaorientalis L. sarı kaside 

Bidenstripartita L. üç suketeni 
Scutellariarubicunda 
Hornem.  

kaside 

Calendulaarvensis L. portakal nergisi Sideritislanata L.  ipekçayı 

Calendula suffruticosa Vahl öküzgözü Sideritismontana L.  karaçay 

Carduusacanthoides L. saka dikeni Sideritismontana L.  karaçay 

Carduusnutans L. eşek dikeni Stachysannua L. dağ çayçesi 

Carduuspycnocephalus L. soymaç Stachysbyzantina C. Koch  boz karabaş 

Carduuspycnocephalus L. soymaç Stachysmaritima Gouan  kum karabaşı 

Carlinacorymbosa L. kırkbaş dikeni Stachysrecta L.  kara kurbağaotu 

Carlinalanata L. keygana Stachyssylvatica L.  hamısırgan 

Carpesiumabrotanoides L. kuzeyotu Stachysthirkei C. Koch  kestere 

Carthamuslanatus L.  sarıdiken Teucriumchamaedrys L.  bodurmahmut 

Centaureacalcitrapa L. çobankaldıran Teucriumchamaedrys L.  kısamahmut  

Centaureacariensis Boiss. tülü acımık 
Teucriumlamiifolium 
d’Urv 

dalakotu 

Centaureacuneifolia Sm.  kırkdüğme Teucriumpolium L.  acıyavşan 

Centaureacyanus L. peygamber çiçeği Teucriumscordium L.  susarmısağı 

Centaureadepressa M.Bieb.  acımık Laurusnobilis L. defne 

Centaureadiffusa Lam. akdüğme Alliumampeloprasum L.  pırasa 

Centaureadrabifolia Sm. öbek sarıbaşı Alliumguttatum Steven benli soğan 

Centaureaiberica Trev. Ex 
Sprengel 

deligözdikeni Alliumguttatum Steven yabani sarımsak  

Centaureapichleri Boiss. gelin düğmesi Allium nigrum L. kara soğan 

Centaureasolstitialis L. zerdali dikeni Alliumolympicum Boiss. ulu soğan 

Centaureaurvillei DC. kötürüm Alliumpaniculatum L. sürüsalkım 

Centaureaurvillei DC.  peygamber çiçeği  Alliumpaniculatum L. sürüsalkım 

Centaureavirgata Lam.  acı süpürge Alliumscorodoprasum L. it soğanı 

Centaureawiedemanniana Fisch. 
& C.A.Mey.  

bilecik düğmesi Alliumscorodoprasum L. it soğanı 

Centaureayaltirikii N.Aksoy, 
H.Duman & Efe  

sultan sarıbaşı Allium scorodoprasum L. it soğanı 

Chondrillajuncea L. karakavuk 
Alliumsphaerocephalon 
L. 

yılan sarmısağı 
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Chrysanthemumsegetum L. horozibiği 
Asphodelinelutea (L.) 
Reichb. 

sarı çiriş 

Cichoriumintybus L. hindiba Colchicumbivonae Guss. öksüzoğlan 

Cirsiumarvense (L.) Scop. köygöçüren 
Colchicumlingulatum 
Boiss. et Spruner ex 
Boiss. 

kalkgit 

Cirsiumarvense (L.) Scop. köygöçüren 
Colchicumspeciosum 
Steven  

şepart 

Cirsiumcreticum (Lam.) d'Urv eşekçalısı Colchicumtroodi Kotschy  kıbrıs acı çiğdemi  

Cirsiumhypoleucum DC. vişne kangalı 
Fritillariapontica 
Wahlenb. 

eğri lale 

Cirsiumligulare Boiss. kör kazankulpu Gageabithynica Pascher çamyıldızı 

Cirsiumpolycephalum DC. çokbaşlı köygöçüren 
Gageachrysantha (Jan) 
Schultes & Schultes fil. 

alyıldız 

Cirsiumvulgare (Savi) Ten. yaygın kangal 
Gageafistulosa Ker-
Gawler 

sarıyıldız 

Cnicusbenedictus L. topdiken 
Muscariarmeniacum 
Leichtlin ex Baker 

gavurbaşı 

Conyzaalbida Willd. ex Sprengel ak çakalotu 
Muscaricomosum (L.) 
Miller 

morbaş 

Conyzacanadensis (L.) Cronquist selviotu Muscarineglectum Guss. arap üzümü 

Crepisalpestris (Jacq.) Tausch yayla kıskısı 
Muscaritenuiflorum 
Tausch. 

püsküllübaş 

Crepisfoetida L. kohum 
Ornithogalumcomosum 
L. 

göze sasal 

Crepisfoetida L. kohum 
Ornithogalumfimbriatum 
Willd. 

kirpi sasal 

Crepismicrantha Czer. yedi kıskıs 
Ornithogalummontanum 
Cyr. 

dağ akyıldızı 

Crepissetosa Hall. F. kılçıklı kıskıs 
Ornithogalumoligophyllu
m E.D. Clarke 

kurt soğanı 

Crepissmyrnaea DC. ex Froehlich  ardıç kıskısı 
Ornithogalumorthophyll
um Ten. 

bayır yıldızı 

Crepisvesicaria L. kese kıskısı 
Ornithogalumpyrenaicu
m L. 

eşek susamı 

Crinitarialinosyris (L.) Less. çalı galeteli 
Ornithogalumsigmoideu
m Freyn. et Sint. 

sakarca 

Crupinacrupinastrum (Moris) Vis. gelindöndüren 
Ornithogalumsphaerocar
pum Kerner 

salkım sakarca 

Crupina vulgaris Cass. kır gelindöndüreni 
Ornithogalum 
umbellatum L.  

sunbala 

Doronicumorientale Hoffm. kaplanotu 
Ornithogalumwiedeman
ni Boiss. 

engin yıldız 

Echinopsmicrocephalus Sibth. & 
Sm.  

papazkalpağı 
Polygonatummultiflorum 
(L.) All.  

mührüsüleyman 

Echinops ritro L. topuz 
Polygonatumorientale 
Desf. 

boğumluca 

Eupatoriumcannabinum L. koyuntırpağı Scillaautumnalis L. güz mavi yıldızı 

Evaxpygmaea (L.) Brot. kısa keçeotu Scillabifolia L. orman sümbülü 
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Helianthusannuus L. ayçiçeği Scillabithynica Boiss. boncuk sümbül 

Helichrysumplicatum (DC.) mantuvar Yuccagloriosa L. avize ağacı 

Helminthothecaechioides L. billurdüğme Yucca filamentosa L. Avize çiçeği 

Hieraciumbithynicum (Zahn) Sell 
& West 

mavi şahinotu Linumaustriacum  L.  zeyrek 

Hyoserisradiata L. semirten Linumbienne Miller  deli keten  

Hypochoerisglabra L. domuzotu Linumcatharticum L. arsız keten 

Hypochoerisradicata L. dağ marulu 
Linumcorymbulosum 
Reichb. 

koru keteni 

Inulabritannica L. çayır andızı Linumnodiflorum L. yaban keten 

Inulaconyzae (Griess.) Meikle gölge andızotu Linumtrigynum L.  otlak keteni 

Inulaensifolia L.  kılıç andızotu Viscumalbum L. ökseotu 

Inulagermanica L. ekin andızotu Lycopodiumclavatum L. göbektozu 

Inulagraveolens L. deli sarıot Polypodiumvulgare L. benli eğrelti 

Inulaheterolepis Boiss. ak andızotu Polypodiumvulgare L. benli eğrelti 

Inulasalicina L. su andızotu Lythrumsalicaria L. hevhulma 

Inulathapsoides (Bieb. Ex Willd.) 
Sprengel 

kanatlı andızotu Magnolia grandifolia L. manolya 

Inulaviscosa (L.) Aiton sümenit Lavatera punctata All. saracak 

Jurineaalpigena K.Koch  kafalı kuşdili 
Alceaapterocarpa 
(Fenzl.) Boiss.  

hatmi 

Jurineaconsanguinea DC. geyikgöbeği Alceabiennis Winterl fatmaanagülü 

Jurineamollis (L.) Reichb. yaban göbeği Alceasetosa (Boiss.) Alef.  hitmiyeçiçeği 

Jurineapontica Hausskn. & Freyn 
ex Hausskn. 

kavotu Althaeahirsuta L.  gülhatmi 

Lactucasaligna L. deli marul Althaeaofficinalis L. deli hatmi 

Lapsanacommunis L. şebrek Althaeaofficinalis L.  deli hatmi 

Lapsanacommunis L. şebrek Malvaneglecta Wallr.  çobançöreği 

Leontodoncrispus Vill. aslandişi Malvanicaeensis Wallr.  ilmikotu 

Leontodonhispidus L. gulikazer Malvaparviflora L. mülkek 

Leontodontuberosus L. yumrulu aslandişi Malvasylvestris L.  ebegümeci 

Logfiaarvensis (L.) Holub. keçeotu Ficuscarica L.  incir 

Logfiagallica (L.) Cosson et Germ. çatal keçeotu Morusalba L.  ak dut 

Matricariachamomilla L. alman papatyası Morusnigra L.  kara dut 

Mycelismuralis (L.) Dum. divar marulu 
Eucalyptuscamaldulensis 
Dehnh. 

sıtma ağacı 

Onopordumanatolicum (Boiss.) 
Eig. 

kangal Myrtuscommunis L.  mersin 

Onopordum tauricum WILLD. atdikeni Najasminor All. küçük superisi 

Pallenisspinosa (L.) Cass. dikenotu 
Bougainvilleaglabra 
Choisy 

gelinduvağı 

Petasiteshybridus (L.) Gaertner, 
Mey. et Scherb. 

kabalak Mirabilisjalapa L. akşamsefası 



 
 

154 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Picnomonacarna (L.) Cass. kılçıkdiken Nuphar lutea (L.) SM. sarı nilüfer 

Picrispauciflora Willd. kum şirosu Nymphaea alba L. nilüfer 

Pilosellaauriculoides (A.F.Lang) 
Sell et West 

kulak tırnakotu Fraxinus americana L. 
amerikan 
dişbudağı 

Pilosellahoppeana (Schultes) C.H. 
et F.W. Schultz  

saplı tırnakotu 
Fraxinusangustifolia 
Vahl.  

sivri dişbudak 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. yaraotu Fraxinusexcelsior L.  dişbudak 

Pulicariaodora (L.) Reichb. kokulu çayırotu Fraxinusornus L.  çiçekli dişbudak 

Pulicariavulgaris (L.) Gaertner ak yaraotu Jasminumfruticans L.  boruk 

Reichardiapicroides (L.) Roth  deli karasakız 
Ligustrumjaponicum 
Thunb. 

lügüstrüm 

Rhagadiolusstellatus (L.) Gaertner  çatlakçanak Ligustrumvulgare L.  kurtbağrı 

Santolinachamaecyparissus L. lavantin Oleaeuropaea L.  zeytin 

Scolymushispanicus L. şevketi bostan Oleaeuropaea L.  zeytin 

Scorzoneralaciniata L. parım Phillyrealatifolia L.  akçe kesme 

Scorzoneramollis Bieb. iskorçina Circaea lutetiana L. kankurutan 

Scorzonerasublanata Lipschitz. topalan 
Epilobiumangustifolium 
L.  

yakı otu 

Senecioaquaticus Hill su kanaryaotu Epilobiumhirsutum L.  
hasanhüseyin 
çiçeği 

Seneciocastagneanus DC. çalı kanaryaotu 
Epilobiumlanceolatum 
Seb. & Mauri 

dilyakısı 

Seneciointegrifolius (L.) Clairv. ümbülükçiçeği Epilobiummontanum L.  dağyakısı 

Seneciopseudo-orientalis 
Schischkin 

sarı şiro 
Epilobiumparviflorum 
Schreber 

ıraz yakıotu 

Seneciovernalis Waldst. et Kit kanaryaotu Oenotherabiennis L. ezançiçeği 

Seneciovulgaris L. taşakcılotu 
Anacamptispyramidalis 
L. 

sivri salep 

Silybummarianum (L.) Gaertner devedikeni 
Cephalantheralongifolia 
(L.) Fritsch 

kuğu salebi 

Solidagovirgaurea L. altınbaşak çiçeği 
Cephalanthera rubra (L.) 
Rich. 

çam çiçeği 

Sonchusasper (L.) Hill eşekgevreği 
Dactylorhizaiberica 
(M.Bieb. ex Willd.) Soo.  

kırım salebi 

Sonchusoleraceus L. kuzugevreği 
Himantoglossumcaprinu
m (Bieb.) Sprengel 

kayışlı keşkeş 

Tagetes patula L. kadife çiçeği 
Limodorumabortivum 
(L.) Swartz 

saçuzatan 

Tanacetumparthenium (L.) 
Schultz Bip. 

beyaz papatya Ophrysapifera Hudson arı salebi 

Tanacetumvulgare L. yaygın pireotu Ophrysfusca Link kedigözü 

Taraxacumgracilens Dahlst. demir çıtlık Ophrys lutea Cav.  sarı salep 

Taraxacumofficinale Weber karahindiba Ophrysmammosa Desf. kedikulağı 

Taraxacumpseudobrachyglossum 
Van Soest 

roriço Ophrysoestrifera Bieb. sinek salebi 
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Taraxacumscaturiginosum G. Hagl kıvırkıvır Ophrys speculum Link ayna salebi 

Telekiaspeciosa (Scheber) Baumg. puğre Ophryssphegodes Miller tavşan salebi 

Tragopogonaureus Boiss. sarı yemlik 
Orchiscollina Banks et 
Sol. 

tepe salebi 

Tragopogondubius Scop. at yemliği Orchiscoriophora L. pirinç çiçeği 

Tragopogonlongirostris Bisch. ex 
Sch. Bip. 

yemlik Orchislaxiflora Lam. salep sümbülü 

Tragopogonpratensis L.  salsifin Orchismascula (L.) L. er salebi 

Tripleurospermumoreades 
(Boiss.) Rech. 

hoşhoş Orchismorio L. gelincik salebi 

Tripleurospermumparviflorum 
(Willd.) Pobed. 

beybunik Orchispallens L. solgun salep 

Tripleurospermumtenuifolium 
(Kit.) Freyn 

saçaklı beybunik Orchis palustris Jacq. çayır salebi 

Tussilagofarfara L. öksürükotu Orchispapilionacea L.  dilçıkık 

Tyrimnusleucographus (L.) Cass. dulkarıgömleği Orchispurpurea Hudson hasancık 

Urospermumpicroides (L.) F.W. 
Schmidt  

acıyemlik Orchissimia Lam. salep püskülü 

Xanthiumspinosum L. pıtrak Orchistridentata Scop. beyaz dağ salebi 

Xanthiumstrumarium L. koca pıtrak 
Serapias bergonii 
E.G.Camus 

ince sağırkulağı 

Xeranthemumannuum L. kâğıtçiçeği Serapiascordigera L. iri sağırkulağı 

Xeranthemumcylindraceum Sm. deli kâğıtçiçeği 
Serapiasvomeracea 
(Burm. Fil.) Briq. 

sağırkulağı 

Zinniaelegans Jacq. zinya çiçeği 
Serapias vomeracea 
(Burm. fil.) Briq. 

sağırkulağı 

Berberisthunbergii DC. kadın tuzluğu 
Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall. 

inci salebi 

Epimediumpubigerum (DC.) 
Moren et Decaisne 

tekeotu Orobanchecernua Loefl.  deli yergöbeği 

Nandinadomestica Thunb. cennet bambusu 
Orobanchecilicica G. 
Beck  

toros veremotu 

Alnusglutinosa (L.) Gaertner kızılağaç Orobancheminor Sm.  göve otu 

Betulalitwinowii Doluch. düzük 
Orobanchepurpurea 
Jacq.  

mor veremotu 

Betula pendula Roth. adi huş Orobancheramosa L.  narin canavarotu 

Campsisradicans Seem acemborusu Oxalisacetosella L. ekşi yonca 

Catalpa bignonioides Walter.  katalpa 
Oxalisarticulata Savigny 
in Lam. 

pembe ekşiyonca 

Blechnumspicant (L.) Roth.  tarak eğreltisi Oxaliscorniculata L.  sarı ekşiyonca 

Aegonychon purpurocaeruleum 
(L.) J. Holub 

göktaşkesen 
Paeoniamascula (L.) 
Miller 

şakayık 

Alkannatinctoria (L.) Tausch yağlı havaciva Paeoniaperegrina Mill.  bocur 

Alkannatinctoria (L.) Tausch havaciva otu Chelidoniummajus L. kırlangıç otu 

Alkannatinctoria (L.) Tausch.  havaciva otu Corydaliscava L. çayır kazgası 
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Anchusaazurea Miller sığırdili 
Corydalissolida (L.) 
Swartz 

rumeli kazgagası 

Anchusaleptophylla Roemer et 
Schultes 

toklu başı 
Corydaliswendelboi 
Lidén. 

sık tarlakuşu 

Anchusaofficinalis L. ballağan Fumaria capreolata L.  keçi şahteresi 

Anchusaundulata L. tatlıbaba Fumariaofficinalis L. şahtere 

Borago officinalis L.  hodan Fumariarostellata Knaf. yıldız şahtere 

Buglossoidesarvensis L. tarla taşkeseni Papaverdubium L. köpekyağı 

Cerinthemajor L. alacakız Papavergracile Boiss.  zemperlik 

Cerintheminor L. cücegözü Papaverhybridum L. melez gelincik 

Cynoglossumcreticum Mill.  pisiktetiği Papaverrhoeas L. gelincik 

Cynoglossummontanum L. dağ köpekdili Papaversomniferum L.  afyonçiçeği 

Cynoglossum officinale L. gözpıtrağı Phytolaccaamericana L. şekerci boyası 

Echium angustifolium Miller agres 
Abiesnordmanniana 
(Stev.) Spach 

kafkas göknarı 

Echiumitalicum L. kurtkuyruğu 
Abiesnordmanniana 
(Stev.) Spach 

uludağ köknarı 

Echiumplantagineum L. kırkbatıran 
Cedrusatlantica (Endl.) 
Manetti 

atlas sediri 

Echiumvulgare L. engerek otu Cedrus libani A. Rich. katranağacı 

Lappulasquarrosa (Retz.) Dumort. sülün gürke Larixdecidua Mill. avrupa melezi 

Lithospermumpurpurocaeruleum 
L. 

morumsu 
taşkesenotu 

Piceaabies (L.) H. Karst avrupa ladini 

Myosotisalpestris F.W Schmidt boncukotu Piceapungens Engelm. mavi ladin 

Myosotisarvensis (L.) Hill  kardeşboncuğu Pinusbrutia Ten. kızılçam 

Myosotislithospermifolia (Willd.) 
Hornem 

taş boncukotu Pinusmaritima Mill. sahil çamı 

Myosotis ramosissima Rochel ex 
Schultes 

kuşgözü Pinusnigra Arn. karaçam 

Noneaobtusifolia (Willd.) DC. gök sormuk Pinus nigra J.F. Arnold karaçam 

Onosmaaucheranum DC. emcek Pinuspinea L. fıstık çamı 

Onosmabracteosum Hausskn. & 
Bornm. 

emzik otu Pinussylvestris L. sarıçam 

Onosmaechioides L. oğlandüşüren Plantagoargentea Chaix bıçakotu 

Onosmaisauricum Boiss. et Heldr. kağıt emcek Plantagobellardii All. babadeşen 

Onosmaroussaei DC.  yamaç emceği Plantagocoronopus L. boğaotu 

Onosmatauricum Pallas ex Willd. yalancı havaciva otu Plantagocoronopus L. boğaotu 

Symphytumorientale L. eşek kafesotu Plantagolagopus L. kırkdamarotu 

Symphytumtuberosum L. kara kafes  Plantagolanceolata L. damarlıca 

Trachystemonorientalis (L.) G. 
Don 

kaldirik Plantagomajor L. sinirotu 

Alliariapetiolata (M.Bieb.) Cav. & 
Grande  

sarmısak hardalı Plantagomajor L. sinirotu 

Alyssoidesutriculata (L.) Med deli kuduzotu Platanusoccidentalis L. londra çınarı 
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Alyssumminutum Schlecht. ex DC. gıllik kuduzotu Platanusorientalis L. çınar 

Alyssumpseudo-mouradicum 
Hauskn & Bornm. ex Baumg.  

yoluk kuduzotu Plumbagoeuropaea L. karakına 

Alyssumrepens Baumg. sülün kevke Aegilopscomosa Sm. ergene kılçığı 

Alyssumsibiricum Willd.  kedidili Aegilopsgeniculata Roth. konbaş 

Alyssumstrigosum Banks et Sol. dökük kuduzotu Agrostisgigantea Roth  koca tavus 

Alyssumumbellatum Desv. şişkin kevke Agrostisstolonifera L. tavusotu 

Arabidopisthaliana (L.) Heynhold  fenotu Airaelegantissima Schur tül çiçeği 

Arabiscaucasica Willd. kafkas pulluk 
Alopecurusmyosuroides 
Hudson 

tarla tilkikuyruğu 

Arabisnova Vill.  tıfıl kazteresi Alopecurusrendlei Eig. sahil tilkikuyruğu 

Arabissagittata (Bertol.) DC.  temrentere 
Ammophilaarenaria (L.) 
Link  

sahilotu 

Aubrietadeltoidea (L.) DC.  köşeli obrizya 
Anthoxanthumodoratum 
L. 

kokuotu 

Auriniasaxatilis (L.) Devs. egeincisi Arundodonax L. kargı 

Barbareaplantaginea DC. götlezgötü 
Avenabarbata Pott. ex 
Link  

narin yulaf 

Barbareavulgaris R. Br.  nicarotu 
Avenabarbata Pott. ex 
Link  

narin yulaf 

Berteroamutubilis (Vent.) DC.  delitere Avenafatua L. deli yulaf 

Brassicaelongata Ehrh.  uzun şalgam Avenasativa L. yulaf 

Brassica napus L. kolza 
Bothriochloaischaemum 
L. 

sakalotu 

Brassicanigra (L.) Koch. kara hardal 
Brachiariaeruciformis 
(Sm.) Griseb. 

kolotu 

Brassicaoleracea L.  lahana 
Brachypodiumpinnatum 
(L.) P. Beauv. 

tüylü kılcan 

Calepinairregularis (Asso) 
Thellung  

top hardal 
Brachypodiumsylvaticum 
(Hudson) P. Beauv. 

orman kılcanı 

Camelinamicrocarpa Andrz. tarla ketenteresi Brizamaxima L. kuşyüreği 

Camelinasativa (L.) Crantz ketencik Brizamedia L.  zembilotu 

Capsellabursa-pastoris (L.) Medik.  çobançantası Brizaminor L.  küçük zembil 

Cardaminebulbifera (L.) Crantz  dişlikök Bromusarvensis L. tarla bromu 

Cardaminehirsuta L.  kıllı kodim 
Bromuscommutatus 
Schrader - Brom  

çayır bromu 

Cardamineimpatiens (L.)  sultan kodimotu Bromusdiandrus Roth. kılçıkotu 

Cardamineimpatiens L.  sultan kodimotu Bromusfasciculatus C. demet bromu 

Cardaminelazica Boiss.  kodimotu Bromusinermis Leysser kılçıksız brom 

Cardaminequinquefolia (Bieb.) 
Schmalh.  

hanımgömleği 
Bromusintermedius 
Guss. 

damiye otu 

Cardamineraphanifolia Pourr çeykodim Bromusjaponicus Thunb. iye otu 

Cardariadraba (L.) Desv. giğnik Bromusmadritensis L. kırmızı brom 

Clypeolajonthlaspi L.  akçeotu Bromussterilis L. sağır ilcan 



 
 

158 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Conringiaorientalis (L.) Andrz. kocatelkari 
Calamagrostispseudophr
agmites (Haller Fil.) 
Koeler 

sazçimi 

Diplotaxistenuifolia (L.) DC. türpenk 
Chrysopogongryllus (L.) 
Trin. 

buzağıotu 

Drabamuralis L.  ak dolama 
Cortaderiaselloana 
(Schultes & Schultes fil.) 
Aschers. & Graebn. 

pampasotu 

Erophilaverna (L.) Chevall çırçırotu 
Cynodondactylon (L.) 
Pers. 

köpekdişi 

Erucasativa Mill. roka Cynosuruscristatus L. tarakotu 

Erysimumdiffusum Ehrh. duvar çiçeği Cynosurusechinatus L. top tarakotu 

Erysimumrepandum L. çatal zarife Dactylisglomerata L. domuzayrığı 

Fibigiaclypeata (L.) Medik.  sikkeotu Dactylisglomerata L.  domuzayrığı 

Iberissempervirens L. akcivanotu Digitariasanguinalis L. kızıl çatalotu 

Lepidiumcampestre (L.) R. Br horozcuk Echinochloacrus-galli L. darıcan 

Lepidiumgraminifolium L.  circirotu 
Elymuselongatus Host. 
Runemark  

puslu putaotu 

Lepidiumperfoliatum L. gübreotu Elymusrepens (L.) Gould  sabankıran 

Malcolmiaafricana (L.) R. Br. afrika hardalı 
Festucaarundinacea 
Schreber 

kamış yumağı 

Matthiolatricuspidata (L.) R. Br. öküz şebboyu 
Festucadecolorata 
Markgr. – Dannenb. 

solgun yumak 

Nasturtiumofficinale R. Br suteresi 
Festucadrymeja Mertens 
et Koch 

çalı yumağı 

Nesliaapiculata Fisch. trakya hardalı Festucagigantea (L.) Vill. koca yumak 

Raphanusraphanistrum L.  eşek turpu 
Festucavalesiaca 
Schleicher ex Gaudin 

meşe yumağı 

Rapistrumrugosum (L.) All. kedi turpu 
Gastridiumphleoides 
(Nees et Meyen) C.E. 
Hubbort 

bodur bekarotu 

Sinapisalba L. mamanık 
Gastridiumventricosum 
(Gouan) Schinz & Thell.  

top bekârotu 

Sinapisarvensis L. hardal 
Gaudiniafragilis (L.) P. 
Beauv 

başaklı yulaf 

Sisymbriumirio L. çalgıcı otu Holcuslanatus L. kadife otu 

Sisymbriumofficinale (L.) Scop ergelen hardalı Hordeumbulbosum L. boncuk arpa 

Sisymbriumpolyceratium L.  sülün bülbülotu 
Hordeumgeniculatum 
All. 

yatık arpa 

Thlaspialliaceum L.  soğan dağarcığı Hordeummarinum Huds.  sahil arpası 

Thlaspiperfoliatum L.  giyle Hyparrheniahirta L. damsazı 

Turritisglabra L.  köse sırıktere Koeleriacristata (L.) Pers. kırnal 

Buddlejadavidii Franch. kelebek çalısı Koelerianitidula Velen. köse kırnal 

Butomusumbellatus L. bataklıkgülü Loliummultiflorum Lam. italyan çimi 

Buxus microphylla Sieb. et Zucc. osmanlı şimşiri Loliumperenne L. çim 

Buxussempervirens L. şimşir Melicaciliata L.  kirpikli inci  
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Opuntia ficus-indica (L.) Miller frenk inciri Melicauniflora Retz seyrek inciotu 

Asyneumaamplexicaule (Willd.) 
Hand.-Mazz 

hoşdeğnek 
Phacelurusdigitatus 
(Sm.) Griseb. 

dikparmak otu 

Asyneumalimonifolium (L.) 
Janchen 

tavşanekmeği Phalarisminor Retz cüce kanyaş 

Asyneumalinifolium (Boiss. et 
Heldr.) Bornm.  

cıbıldeğnek 
Phalaristruncata Guss. ex 
Bertol. 

küt kanyaş 

Asyneumarigidum (Willd.) 
Grossh. 

nujdan Phleumalpinum L. alp itkuyruğu 

Campanulaglomerata L.  yumak çanı Phleumbertolonii DC. kumul itkuyruğu 

Campanulalatifolia L.  çançiçeği 
Phleummontanum 
K.Koch  

dağ itkuyruğu 

Campanulalatiloba A. DC.  çan çiçeği  Phleumpratense L.  çayır itkuyruğu 

Campanulalyrata Lam.  memek 
Phleumsubulatum (Savi) 
Aschers et Graebn. 

tel itkuyruğu 

Campanulapersicifolia L.  zarif çıngırak 
Phragmitesaustralis 
(Cav.) Trin. ex Steudel 

kamış 

Campanularapunculoides L.  elmacık Poaannua L. salkımotu 

Campanularapunculoides L.  elmacık Poabulbosa L. yumrulu salkım 

Campanularotundifolia L.  meryemana eldiveni Poainfirma Kunth hatun salkımotu 

Filagovulgaris Lam.  yaygın ipek gülü Poanemoralis L. orman salkımı 

Legousiafalcata (Ten.) Fritsch  eğri kadınaynası Poapratensis L. çayır salkımotu 

Legousiapentagonia (L.) Thellung  kadınaynası 
Polypogonviridis (Gouan) 
Breistr 

tüylüce ot 

Legousiaspeculum-veneris (L.) 
Chaix  

hoş kadınaynas 
Psilurusincurvus (Gouan) 
Schinz et Thell. 

eğri kuyrukotu 

Humuluslupulus L.  şerbetçiotu 
Puccinelliaintermedia 
(Schur) Janchen 

sağır tuzçimi 

Cannaindica L. kanaçiçeği 
Saccharumstrictum Host. 
Sprengel 

koca şekerkamışı 

Capparisspinosa L. kebere Setariaglauca L. sıçansaçı 

Cleomeornithopodioides L.  taş saçakgülü Setariaverticillata L. arnavut darısı 

Abeliachinensis R. Br. çin hanımelisi 
Setariaviridis (L.) P. 
Beauv 

yeşil sıçansaçı 

Abeliagrandiflora (André) Rehd. 
büyük çiçekli 
hanımeli 

Stipabromoides (L.) 
Dörfler 

kılaç 

Loniceracaucasica Pallas  hanımeli 
Taeniatherumcaput-
medusae (L.) Nevski 

kılçık arpası 

Loniceraetrusca Santi dokuzdon Triticum aestivum L. ekmeklik buğday 

Sambucusebulus L.  mürver out Vulpiaciliata Dumort. kirpikli çim 

Sambucusnigra L.  ağaç mürver 
Vulpiafasciculata 
(Forsskal) Fritsch 

kum kirpikliçimi 

Viburnumtinus L. filburnu 
Vulpiamuralis (Kunth) 
Nees 

pis kirpikliçim 

Agrostemmagithago L. buğday karamuğu 
Vulpiamyuros (L.) C. C. 
Gmelin 

arsız kirpikliçim 

Arenariaserpyllifolia L.  tarla kumotu 
Vulpiaunilateralis (L.) 
Stace 

yamuk kirpikliçim 
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Cerastiumbanaticum (Roch.) 
Heuffel 

hasır boynuzotu Zeamays L. mısır 

Cerastiumfontanum Baumg.  koru boynuzotu 
Polygalaanatolica Boiss. 
et Heldr.  

yılanyoncası 

Cerastiumglomeratum Thuill. boynuzotu Polygalacomosa Schkuhr deli sütotu 

Cerastiumsemidecandrum L. çengel boynuzotu Polygalamonspeliaca L. mart sütotu 

Cucubalusbaccifer L.  karanakıl Polygalapruinosa Boiss.  sütotu 

Dianthusandronakii Wor. ex 
Schischk 

yitik karanfil Polygalasupina Schreb. gihaye sipirge 

Dianthusarmeria L.  karanfil Polygalavulgaris L. sütotu 

Dianthusbarbatus L. hüsnüyusuf Polygonumamphibium L. yerdeğiştiren 

Dianthuscalocephalus Boiss güzel karanfil 
Polygonumarenastrum 
Bor. 

bezmeceotu 

Dianthuscapitatus Balb. ex DC. baş karanfil Polygonum aviculare L. köyotu 

Dianthuscarmelitarum Reut. ex 
Boiss.  

samsu 
Polygonumconvolvulus 
L.  

yayılgan 

Dianthuscarthusianorum L.  dağ karanfili 
Polygonumequisetiform
e Sibth. & Sm. 

urganotu 

Dianthuscaryophyllus L. yabani karanfil Polygonum hydropiper L. su biberi 

Dianthusgiganteus d’Urv deve karanfili Polygonum maritimum L. sicimlik 

Dianthuspinifolius Sibth. et Sm.  keçi karanfili Polygonumpersicaria L. söğüt otu 

Dianthusplumarius Auct. ex Pers. kır karanfili 
Polygonumsalicifolium 
Brouss. ex Willd. 

bibercik 

Holosteumumbellatum şeytan küpesi Rumexacetosella L. kuzukulağı 

Lychniscaronaria (L.) Desr. râna nakıl Rumexalpinus L. şortah 

Minuartiaglomerata (Bieb.) 
Degen 

küme tıstıs 
Rumexconglomeratus 
Murray 

ekşikulak 

Minuartiahamata (Hausskn.) 
Mattf.  

koruotu Rumexcrispus L. labada 

Minuartiahybrida (Vill.) Schisck.  çayır tıstısı Rumexcristatus DC. lapuşa 

Minuartiamicrantha Schischk.  kuzey tıstısı Rumexpatientia L. efelek 

Minuartiaverna (L.) Hiern  yaz tıstısı Rumexpulcher L. ekşilik 

Moehringiatrinervia (L.) Clairv.  keleşot Rumexscutatus L. ekşimen 

Moenchiamantica (L.) Bartl.  dürdürz otu Rumextuberosus L. kuzukıkırdağı 

Myosotonaquaticum (L.) Moench  vergel otu Portulaca oleracea L. semizotu 

Petrorhagiaalpina (Habl.) Ball. et 
Heywood  

dağferacesi Potamogeton lucens L. tel susümbülü 

Petrorhagiaprolifera (L.) Ball et 
Hoeywood 

çeri karanfili Potamogeton natans L. suotu 

Saponariaglutinosa M.Bieb. kargasabunu Anagallisarvensis L. farekulağı 

Saponariaofficinalis L.  sabun otu Anagallisarvensis L. farekulağı 

Silenearmeria L. horozpipiği Anagallisarvensis L. farekulağı 

Silenebellidifolia Jacq. tüylü nakıl Androsacemaxima L. tavukkursağı 
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Kocaeli sınırları içerisinde bölgeye ait en çok ender hayvan türleri yaşama ortamı olan alanlar 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Silenecompacta Fischer  kanlı basıraotu 
Lysimachia nummularia 
L. 

yer kargaotu 

Silenecretica L. ada nakılı Lysimachiapunctata L. benli kargaotu 

Silenedichotoma Ehrh.  çatal nakıl 
Lysimachiaverticillaris 
Sprengel 

hilal kargaotu 

Silenedichotoma Ehrh.  nakıl Primulavulgaris Huds. evvelbahar çiçeği 

Silenegallica L. serçe çiçeği Primulavulgaris Huds.  çuha çiçeği  

Sileneitalica (L.) Pers. yuğuşyüreği 
Pteridiumaquilinum (L.) 
Kuhn 

eğrelti otu 

Silenemacrodonta Boiss. deve nakılı Punicagranatum L. nar 

Silenenocturna L.  göz nakılı Cytinushypocistis L. inekmemesi 

Silenepratensis (Rafn.) Godr.  nakıl Cytinus hypocistis L.  inekmemesi 

Silenepratensis (Rafn.) Godr.  nakıl Adonisaestivalis L.  kandamlası 

Silenetenuiflora Guss. ince nakıl Adonisflammea Jacq. cinlâlesi 

Silenethymifolia Sibth. et Sm ıstıranca nakılı 
Anemoneblanda Schott 
et Kotschy 

dağlalesi 

Silenevulgaris (Moench) Garcke ecibücü Anemonecoronaria L. manisa lalesi 

Silenevulgaris (Moench) Garcke gıvışkanotu Clematiscirrhosa L. bahar sarmaşığı 

Spergulariarubra (L.) J. et C. Presl remil otu Clematisflammula L. hamilmiskin 

Stellariagraminea L.  cücü barsağı Clematis orientalis L. köpektutağı 

Stellariaholostea L.  urgancık Clematisvitalba L. akasma 

Stellariamedia (L.) Vill kuşotu Clematisviticella L. yakmuk 

Veleziarigida L. tığ otu Consolidaregalis Gray.  çatal mahmuzotu 

Euonymuseuropaeus L.  iğcik ağacı 
Delphiniumfissum 
Waldst. et Kit 

özge hezaren 

Euonymuslatifolius (L.) Miller  iğ ağacı 
Delphiniumperegrinum 
L. 

tel hezaren 

Betatrigyna Waldst. et Kit.  kır pazısı 
Delphiniumvenulosum 
Boiss.  

hazaren 

Chenopodiumalbum L.  aksirken Helleborusorientalis L. çöpleme 

Chenopodiumbotrys L.  kızılbacak Nigellaarvensis L. tarla çörekotu 

Chenopodiummurale L.  salmanca Nigelladamascena L.  şam çörekotu 

Salicorniaeuropaea L.  deniz börülcesi Nigellaelata Boiss. deli çörekotu 

Suaedaaltissima L.  cirim otu Nigellasativa L. çörek otu 

Cistuscreticus L.  ladin Ranunculusbrutius Ten. buladan otu 

Cistussalviifolius L.  kartli Ranunculuschius DC. meremcik 

Helianthemumnummularium (L.)  
Miller 

gün gülü 
Ranunculusconstantinop
olitanus (DC.) d'Urv. 

kağıthane çiçeği 

Helianthemumsalicifolium (L.) 
Mill. 

söğüt güngülü Ranunculusficaria L. arpacıksalebi 

Tuberariaguttata (L.) Fourr.  kara gözgülü Ranunculusficaria L. arpacıksalebi 

Calystegiasepium (L.) R. Br.  çit sarmaşığı  
Ranunculusgracilis 
Clarcke 

narin yağçiçeği 
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Calystegiasilvatica (Kit.) Griseb.  bürük 
Ranunculusmarginatus 
d'Urv. 

çırnıkotu 

Calystegiasoldanella L.  kum sarmaşığı 
Ranunculusmarginatus 
d'Urv. 

çırnıkotu 

Convolvulusarvensis L.  tarla sarmaşığı Ranunculusmuricatus L. kutsaldefne 

Convolvulusbetonicifolius Miller büyük yayılgan 
Ranunculusneapolitanus 
Ten. 

çiçeğezer 

Convolvuluscantabrica L.  çadırçiçeği 
Ranunculuspolyanthemo
s L.  

savotu 

Convolvulusholosericeus Bieb gündüz sefası Ranunculusrepens L. tiktakdana 

Cornus sanguinea L. kiren 
Ranunculussprunerianus 
Boiss. 

duvar 
düğünçiçeği 

Cornusmas L.  erkek kızılcık 
Ranunculusvelutinus 
Ten. 

kadife yağotu 

Cornussanguinea L.  kiren Thalictrumflavum L. yalanravend 

Carpinus orientalis Miller istiriç Resedalutea L. muhabbet çiçeği 

Carpinusbetulus L. kara gürgen Reseda luteola L.  eşekçitlimi 

Corylusavellana L.  fındık 
Paliurusspina-christi 
Miller. 

kara çalı 

Coryluscolurna L. türk fındığı Agrimoniaeupatoria L. fıtıkotu 

Corylusmaxima tombul fındık Agrimoniarepens L. yer fıtıkotu 

Ostryacarpinifolia Scop. firek Armeniacavulgaris Lam. kayısı 

Hylotelephiumtelephium (L.) H. ohba 
Crataegusmicrophylla C. 
Koch 

kocakarı armudu 

Sedumacre L.  acı damkoruğu 
Crataegus microphylla C. 
Koch 

kocakarı armudu 

Sedumalbum L.  çoban kavurgası 
Crataegusmonogyna 
Jacq. 

yemişen 

Sedumcepaea L. buzlu damkoruğu 
Crataegusmonogyna 
Jacq. 

yemişen 

Sedumlitoreum Guss kıyı koruğu 
Crataeguspentagyna 
Waldst. et Kit. ex Willd. 

kömüş dikeni 

Sedumpallidum Bieb. koyun örmece 
Crataeguspseudohetero
phylla Pojark.  

öküzgötü 

Sedumrubens L.  kaya üzümü 
Crataegustanacetifolia 
(Lam.) Pers. 

ayva alıcı 

Sedumsediforme (Jacq.)  yalı koruğu Cydoniaoblonga Miller ayva 

Sedumsubulatum (C.A. Meyer) 
Boiss.  

keditırnağı 
Eriobotryajaponica 
(Thunb.) Lindl. 

yenidünya 

Sedumtenellum Bieb. narin damkoruğu 
Filipendulavulgaris 
Moench. 

çayır melikesi 

Sedumurvillei DC.  çıban otu Fragariavesca L. dağ çileği 

Cryptogrammacrispa (L.) R.Br. 
ex.Hook. 

saklı eğrelti Geumurbanum L. meryemotu 

Citrullus lanatus  (Thunb.) 
Matsum. & Nakai 

karpuz 
Laurocerasusofficinalis 
Roemer 

kara yemiş 

Cucumis melo L. kavun Malus pumila Mill. elma 

Ecballiumelaterium (L.) eşek hıyarı Malussylvestris Miller acı elma 

Cupressusarizonica Grene arizona servisi Mespilusgermanica L. muşmula 
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bulunmamaktadır. Karasal türler ve aynı türe ait topluluklar olarak; sürüngenler (kaplumbağa, 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Cupressusmacrocarpa Hartw. monteri servisi Persicavulgaris Mill. şeftali 

Cupressussempervirens L. akdeniz servisi Potentillaanserina L.  kaz parmakotu 

Juniperussabina L. sabin ardıcı Potentillaargentea L. kaz parmakotu 

Juniperusoxycedrus L. katran ardıcı 
Potentillaastracanica 
Jacq. 

yıldız parmakotu 

Thujaorientalis L. doğu mazısı Potentillaaurea L.  altın parmakotu 

Cuscutaepithymum L.  cin saçı 
Potentilladetommasii 
Ten. 

şehir parmakotu 

Cuscutaeuropaea L.  bostan bozan Potentillainclinata Vill. eğri parmakotu 

Cuscutaplaniflora Ten.  gökten yağan Potentillarecta L. su parmakotu 

Bolboschoenusmaritimus (L.) 
Palla 

sandalyesazı Potentillareptans L. beşparmakotu 

Carexacuta L. bataklıksazı Prunus avium (L.) L. kiraz 

Carexbrizoides L. narin çayırsazı Prunus cerasus L. vişne 

Carexextensa Good. uzun ayakotu Prunusdivaricata Ledeb. yunus eriği 

Carexflacca Scheber boz çayırsazı Prunusspinosa L. çakal eriği 

Carexhirta L.  tüylü çayırsazı Prunusspinosa L. çakal eriği 

Carexovalis Good. tülüsazotu 
Pyracanthacoccinea 
Roemer 

ateş dikeni 

Carexpendula Hudson salkımsaparna Pyruscommunis L.  armut 

Carexremota L. nazlısaparna Rosacanina L. kuşburnu 

Cyperus capitatus Vand şehvetotu Rosadamascena Mill. ısparta gülü 

Cyperusfuscus L. maydonozbağı Rosagallica L. hokka gülü 

Cyperus glaber L. kösnüotu Rosahorrida Fischer öz gül 

Cyperuslongus L. karatopalak 
Rosapulverulenta 
M.Bieb.  

bodur gül 

Eleocharispalustris (L.) Roemer et 
Schultes 

delisaz Rosasempervirens L. it burnu 

Isolepiscernua (Vahl) Roemer et 
Schultes 

kınotu Rubuscaesius L. büküzümü 

Datiscacannabina L. renk otu Rubuscanescens DC. çobankösteği 

Tamuscommunis L. kara asma Rubuscanescens DC. çobankösteği 

Cephalariasyriaca (L.) Schrader pelemir 
Rubushirtus Waldst. et 
Kit. 

tüntürük 

Dipsacuslaciniatus L.  fesçitarağı Rubussanctus Schreber böğürtlen 

Knautiadegenii Borbas ex 
Formanek  

has eşekkulağı 
Rubustereticaulis 
P.J.Mueller 

karantı 

Knautiaorientalis L.  eşek kulağı Sanguisorbaminor Scop. çayırdüğmesi 

Pterocephalusplumosus (L.) 
Coulter 

gök cücükotu Sanguisorbaminor Scop. çayırdüğmesi 

Scabiosaatropurpurea L.  mor uyuzotu 
Sarcopoteriumspinosum 
(L.) Spach 

abdestbozan 
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Scabiosacolumbaria L. uyuz otu Sorbusaucuparia L. kuş üvezi 

Scabiosacolumbaria L.  uyuz otu 
Sorbustorminalis (L.) 
Crantz 

pitlicen 

Scabiosacolumbaria L.  uyuz otu 
Sorbus torminalis (L.) 
Crantz 

pitlicen 

Diospyroslotus L. hırnık 
Spiraea japonica (L.) 
Cambess. 

Keçi Sakalı 

Elaeagnusangustifolia L. yabani iğde 
Spiraeavanhouttei 
(Briot) Zabel 

ispirya 

Ephedracampylopoda C.A. Meyer deniz üzümü Asperulaarvensis L. tarla belumotu 

Ephedramajor Host hum  
Asperulainvolucrata 
Wahlenb. 

akça belumotu 

Equisetumarvense L. at kuyruğu Asperulalilaciflora Boiss. inceotu 

Equisetumhyemale L. ulamotu  Asperularumelica Boiss. çatallı belumotu 

Equisetumpalustre L.  kırkbacak Asperulataurina L. küçük fevve 

Equisetumtelmateia Ehrh. deredoruk 
Asperulatenella Heuffel 
ex Degen 

yamaç belumotu 

Monotropa hypopitys L. sarıkuşyuvası Crucianellaangustifolia L. ince haçotu 

Vaccinium myrtillus L. ayıüzümü Crucianellalatifolia L. geniş haçotu 

Arbutusandrachne L.  sandal ağacı Cruciatalaevipes Opiz. sarılıkotu 

Arbutusunedo L. koca yemiş 
Cruciatataurica (Pallas ex 
Willd.) Ehrend  

kırım güzeli 

Callunavulgaris (L.) Hull süpürge çalısı Galiumalbum Miller ak iplikçik 

Ericaarborea L.  funda Galium album Miller ak iplikçik 

Ericamanipuliflora Salisb püren 
Galiumfissurense 
Ehrend. & Schönb. - 
Tem. 

yoğurtotu 

Pyrolaminor emrudotu Galiumgraecum L. mor iplikçik 

Rhododendronponticum L. komar Galiumincanum Sm.  çoban süzgeci 

Andrachnetelephioides L.  duvam nohutu 
Galiumodoratum (L.) 
Scop. 

orman iplikçiği 

Euphorbiaamygdaloides L.  zerena Galiumpaschale Forsskal gök iplikçik 

Euphorbia characias L. azman sütleğen Galiumrotundifolium L. koru yoğurtotu 

Euphorbiacyparissias L.  servi sütleğen Galiumspurium L. arsız iplikçik 

Euphorbiafalcata L.  eğri sütleğen Galiumverum L. boyalık 

Euphorbiahelioscopia L.  feribanotu Rubia peregrina L. yabani kökboya 

Euphorbiaheterophylla L.  cin sütleğen Rubia tinctorum L. kökboyası 

Euphorbiapalustris L.  su sütleğeni Sherardiaarvensis L. gök örenotu 

Euphorbia paralias L. kum sütleğeni Valantiamuralis L. örenotu 

Euphorbia peplis L.  kıyı sütleğeni Ruscusaculeatus L. tavşanmemesi 

Euphorbiaseguieriana Necker tasma otu Ruscus aculeatus L. tavşanmemesi 

Euphorbiaseguieriana Necker  tasmaotu Ruscushypoglossum L. at dili 

Euphorbiastricta L.  katı sütleğen Populusalba L. ak kavak 
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büyük yeşilkertenkele, lekeli ince kertenkele), kuşlar (ala karga, serçe, çulluk, bıldırcın, kara 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Euphorbiataurinensis All.  tilki sütleğeni Populusnigra L.  karakavak 

Euphorbiavalerianifolia Lam.  mahsi kuştu Populustremula L. titrek kavak 

Mercurialisperennis L.  köpek marulu Salixalba L. ak söğüt 

Acaciadealbata Link gümüşi akasya 
Salixamplexicaulis Bory. 
& Chaub.  

karşılıklı yapraklı 
söğüt  

Albiziajulibrissin Durazz. gülibrişim Salixbabylonica L. salkım söğüt 

Anthyllishermanniae L. akıllı geven Salixcaprea L. sorgun 

Anthyllisvulneraria L. çobangülü Salixcinerea L. boz söğüt 

Anthyllisvulneraria L. süslü çobangülü Salixelaeagnos Scop. iğde söğüdü 

Anthyllisvulneraria L.  sarı kum tırtılı  Salixfragilis L. gevrek söğüt 

Argyrolobiumbiebersteinii Ball. acı collik Salvinia natans L. su eğreltisi 

Astragalusasciocalyx Bunge külah geveni Osyrisalba L. süpürge çalısı 

Astragalusdepressus L.  geven 
Thesiumarvense 
Horvatovszky 

tezgüvelek 

Astragalusglycyphyllos L.  dev geven 
Aesculus hippocastanum 
L. 

atkestanesi 

Astragalushamosus L. koçboynuzu  Saxifragacymbalaria L. sarı taşkıran 

Caesalpiniagilliesii Wall. ex Hook. zamparabıyığı  Saxifragacymbalaria L. sarı taşkıran 

Cercissiliquastrum L.  erguvan Saxifragarotundifolia L. benli taşkıran 

Chamaecytisusaustriacus (L.) Link süpürgelik Saxifragasibirica L. hoş taşkıran 

Chamaespartiumsagittale (L.) 
P.E.Gibbs  

kanatlıborcak Antirrhinummajus L.  aslanağzı 

Coluteacilicica Boiss. et Bal patlangaç Bellardiatrixago L. karaballıbaba 

Coronillascorpioides (L.) Koch akrep burçağı Digitalisferruginea L. arıkovanı 

Cytisusscoparius (L.) Link kuşçubuğu Digitalisferruginea L.  arıkovanı 

Dorycniumpentaphyllum Scop. zehirli yonca Euphrasiapectinata Ten. gözotu 

Dorycniumrectum (L.) Ser.  deli kaplanotu 
Kickxiacommutata 
(Bernh. ex Reichb) 
Fritsch 

tarla fukaraotu 

Galegaofficinalis L.  keçi sedefi 
Kickxiacommutata 
(Bernh. ex Reichb) 
Fritsch 

tarla fukaraotu 

Genistacarinalis Gris.  kırtıl çalısı 
Kickxia elatine (L.) 
Dumort.  

fukaraotu 

Genistatinctoria (L.)  boyacı katırtırnağı 
Kickxialanigera (Desf.) 
Hand.-Mazz 

tüylü fukaraotu 

Gladiolus italicus Miller kılıçotu 
Kickxiaspuria (L.) 
Dumort. 

sivri fukaraotu 

Glycyrrhizaechinata L.  pıtırak meyan Lathraeasquamaria L. gizliot 

Hedysarumvarium Willd. batalak 
Linariagenistifolia (L.) 
Miller 

som nevruzotu 

Lathyrusannuus L. dağdırılcası 
Linariapelisseriana (L.) 
Miller 

mor nevruzotu 
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ördek, üveyik, atmaca, doğan, şahin, küçük kartal, sülün, sığırcık, kızıl gagalı dağ kargası), 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Lathyrusaphaca L.  sarı burçak Melampyrumarvense L. inek buğdayı 

Lathyruscicera L. colban 
Misopates orontium (L.) 
RAFIN 

asi balıkağzı 

Lathyrusczeczottianus Bassler  çalı mürdümüğü 
Parentucellialatifolia (L.) 
Carvel 

üçdilotu 

Lathyrusdigitatus (Bieb.) Fiori tavşan kanı 
Parentucellia viscosa (L.) 
Caruel 

salgılı üçdiliotu 

Lathyrushirsutus L. kaba mürdümük 
Rhynchocoryselephas 
(L.) Griseb. 

filburnu 

Lathyruslaxiflorus (Desf.) Kuntze deli bucak Scrophulariacanina L. it sıracaotu 

Lathyrus palustris L. dere şokılı 
Scrophulariacryptophila 
Boiss. et Heldr. 

ören sıracaotu 

Lathyrussphaericus Retz. çam burçağı Scrophularianodosa L.  tavuk sıracası 

Lathyrusundulatus Boiss.  istanbul nazendesi 
Scrophulariascopolii 
(Hoppe) ex Pers. 

elköpürten 

Lathyrusvenetus (Miller) Wohlf ebem burçağı 
Scrophulariaumbrosa 
Dum.  

su kestereotu 

Lotusornithopodioides L.  civciv ayağı 
Verbascumabieticolum 
Bornm. 

sığırkuyruğu 

Lupinusmicranthus Guss.  domuz baklası 
Verbascumbiledschikian
um Bornm. 

bilecik 
sığırkuyruğu 

Medicagoarabica (L.) Huds. benli yonca Verbascumblattaria L. 
tutan 
sığırkuyruğu 

Medicagocoronata L gevşek yonca 
Verbascum 
bugulifolium Lam. 

riva sığırkuyruğu 

Medicagofalcata L.  kart yonca 
Verbascumflavidum 
(Boiss.) Freyn et Bornm. 

altuni 
sığırkuyruğu 

Medicagogranadensis Willd. sıtri 
Verbascumorientale (L.) 
All. 

ibrahimotu 

Medicagointertexta L.  kirpi yoncası Verbascumsinuatum L. bodanotu 

Medicagolupulina L.  bitçikotu  
Verbascumspeciosum 
Schrader 

zelve 

Medicagominima (L.) Bart gurnik Verbascum thapsus L. burunca 

Medicagoorbicularis (L.) Bart. paralık 
Veronicaanagallis-
aquatica L. 

sugedemesi 

Medicagopolymorpha L.  kırkyonca 
Veronicaanagalloides 
Guss. 

camak 

Medicagosativa L. karayonca Veronicabeccabunga L.  at teresi 

Medicagoscutellata L.  teknecik Veronicachamaedrys L. cancan 

Medicagovaria Martyn  çevrince 
Veronica cymbalaria 
Bodard 

venüs çiçeği 

Melilotusalba Desr.  ak taşyoncası 
Veronicagentianoides 
Vahl. 

kandilçiçeği 

Melilotusofficinalis (L.) Desr.  kokulu yonca  Veronicahederifolia L. baharmavisi 

Onobrychiscaput-galli (L.) Lam pıtrak korunga  
Veronicajacquinii 
Baumg. 

çalı mavişi 
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Onobrychisoxyodonta Boiss. kır korungası  Veronicamontana L. şimal mavişi 

Ononisornithopodioides L. kuş örselesi  Veronicaofficinalis L. oropaçayı 

Ononisspinosa L.  kayışkıran Veronicapectinata L. tarak mavişi 

Ononisviscosa L.  sidikli siyek Veronicapersica Poiret cırcamuk 

Ornithopuscompressus L. kuş ayağı  Veronica pontica Velen. kıvrık maviş 

Pisumsativum L.  boylu bezelye Veronicaserpyllifolia L. güzel nane 

Pisumsativum L.  bezelye 
Ailanthus altissima 
(Miller) Swingle 

kokar ağaç 

Robiniapseudoacacia L.  yalancı akasya Smilaxaspera L. gıcırdikeni 

Securigerasecuridaca L. kanca körigen  Smilaxexcelsa L. dikenucu 

Sophorajaubertii Spach  çelepen  Atropabelladonna L. güzelavrat otu 

Spartiumjunceum L.  katırtırnağı Daturastramonium L. boru çiçeği 

Telinemonspessulana (L.) K.Koch  üçtelliçalı Hyoscyamusniger L. banotu 

Trifolium angustifolium L. nefel Physalisalkekengi L. güveyfeneri 

Trifoliumarvense L.  tavşanayağı Solanumalatum Moench karagöğündürme 

Trifoliumboissieri Guss. ex. Boiss. hoş yonca Solanumdulcamara L. sofur 

Trifoliumcampestre Screb üçgül Solanumluteum Miller damatsirkeni 

Trifoliumconstantinopolitanum 
Ser.  

üçkulak out Sparganiumerectum L. kındıra 

Trifoliumdubium Sibth. tatlı yonca Sparganiumerectum L. kındıra 

Trifoliumechinatum Bieb.  yonca Staphyleapinnata L. ağızlık çalısı 

Trifoliumfragiferum L.  çilek üçgülü Styraxofficinalis L. ayı fındığı 

Trifoliumfragiferum L.  çilek üçgülü 
Tamarixtetrandra Pallas 
ex. Bieb. 

gezik 

Trifoliumglanduliferum Boiss. yağlı üçgül Taxusbaccata L. porsuk 

Trifoliumglobosum L.  yumak yonca Daphnepontica L. sırımağu 

Trifolium hirtum L. deli yonca Tiliacordata Miller kış ıhlamuru 

Trifoliumhybridum L.  yonca Tiliarubra DC. kafkas ıhlamuru 

Trifoliumlappaceum L. yivli yonca Tilia tomentosa Moench gümüşi ıhlamur 

Trifoliummedium L.  köse yonca Typha angustifolia L. saz 

Trifoliumnigrescens Viv.  yanık üçgül Typhalatifolia L. cil 

Trifoliumpallidum Wladst. et Kit.  soluk üçgül  
Typhalaxmannii 
Lepechin 

papur 

Trifoliumpannonicum Jacq.  yonca Celtisaustralis L. çitlenbik 

Trifoliumpauciflorum d’Urv. sülün üçgülü Ulmusglabra Hudson dağ karağacı 

Trifoliumphysodes Stev ex. Bieb.  meşe üçgülü Ulmuslaevis Pall. hercai karaağaç 

Trifoliumpilulare Boiss.  boncuk üçgül  
Zelkovacarpinifolia 
(Pallas) C. Koch. 

ak ağaç 

Trifoliumpratense L.  çayır üçgülü Parietariajudaica L. çorakotu 

Trifoliumpratense L.  çayır üçgülü Urticadioica L. ısırgan 
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memeliler (tavşan, tilki, çakal, alacasansar, yaban domuzu, orman oyucu faresi, kurt, sincap, 

TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Trifoliumpurpureum Lois.  mor üçgül 
Urtica membranacea 
Poriet 

çinçar 

Trifoliumpurpureum Lois.  pembe üçgül  
Centranthuslongiflorus 
Stev. 

mahmuz çiçeği 

Trifoliumrepens L.  üçgül 
Valerianaalliariifolia 
Adans.  

kediotu 

Trifoliumresupinatum L.  anadolu üçgülü Valerianaofficinalis L.  kediotu 

Trifoliumscabrum L. hıyar dücük  
Valerianellapumila (L.) 
DC. et Lam 

bağ kuzugevreği 

Trifoliumsubterraneum L. yeraltı üçgülü Valerianellarimosa Bast. 
riva  
gevreği 

Trifoliumtomentosum L.  yünlü yonca 
Clerodendrumbungei 
Steud. 

kısmetağacı 

Trifoliumuniflorum L.  deli dirfil  
Verbena hybrida 
Groenland & Rümpler 

Bahçe Minesi 

Trifoliumvesiculosum Savi  rumeli yoncası Verbenaofficinalis L. mine çiçeği 

Trigonellamonspeliaca L. som çemenotu Violaalba Besser ak menekşe 

Trigonellaprocumbens (Besser) 
Reichb. 

yatık boyotu Violaalba Besser meşe menekşesi 

Viciacracca L.  kuş fiği  Violaarvensis Murray tarla menekşesi 

Viciacracca L.  gülçine  Viola bicolor Pursh Yabani Menekşe 

Viciacracca L.  meşe fiği Viola canina L.  Köpek Menekşesi 

Viciaervilia (L.) Willd. köşne Violagracilis Sibth. et Sm. kır menekşesi 

Viciahirsuta (L.) Gray. bozfiğ 
Violakitaibeliana Roem. 
& Schult. 

yabani menekşe 

Viciahybrida L.  melez bakla 
Violakitaibeliana Roem. 
et Schultes 

yabani menekşe 

Vicialathyroides L.  çamfiği  Violaodorata L. kokulu menekşe 

Vicia lutea L.  sarı bakla 
Violareichenbachiana 
Jord. 

kayın menekşesi 

Viciapannonica Crantz macar fiği Violasieheana Becker çayır menekşesi 

Viciasativa L.  fiğ Viola tricolor L. hercai menekşe 

Vitis sylvestris Gmelin deli asma Vitis vinifera L. asma 

Hemerocallis fulva (L.) L. güngüzeli Zostera noltii Hornem. bodur denizotu 
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kunduz, karaca, geyik, boz ayı) bulunmaktadır. 

 
Fotoğraf 89 - Fotokapanlarla Kuzuyayla-Suadiye Civarında Teşhis Edilen Bozayı 

İlde bulunan ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 

belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatı Yerleştirme Sahaları şöyle 

sıralanabilir: Kandıra, Seyrek, Çamkonak, Körfez, Kutluca-Kıyırlı, Gebze-Yağcılar ile Karamürsel, 

Yalakdere-Kadriye-Tahtalı-Fulacık mahalleleri arasında sülün, Seyrek-Ağva arasında geyik ve 

karaca, Kuruçeşme’nin kuzeyinde kalan alanda keklik, İzmit körfezinin güneyinde ayıların 

bulunduğu alanlar Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme sahalarıdır. 
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Fotoğraf 90 - Suadiye- Pazarçayırı Mevkiinde Bulunan Kızıl Geyikler 

Ayrıca Pazarçayırı, Örnekköy ve Sultaniye mahallelerinin etrafına geyik salınarak bu bölge 

koruma altına alınmıştır. İl sınırları içerisinde Darıca-Bayramoğlu’nda kuş cenneti 

bulunmaktadır. İstanbula 38 km mesafede bulunan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 

Botanik Parkı, kuş türleri açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir park haline gelmiştir. 

Hayvanat bahçesi, 350 çeşit hayvan 250’nin üzerindeki bitki çeşidi, tropik merkez akvaryumu 

ve botanik bahçeleriyle bir bütün oluşturmaktadır. 

Canlı Grubu Literatür 
Çalışmaları 

Arazi Çalışmaları Toplam 

Tür 
Sayısı 
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ik

 

Tür 
Sayısı 

Literatürün % 
Kaçı tespit 

edildi En
d

em
ik

 

İl İçin 
Yeni 
Kayıt 

Yeni 
Tür 

Tür 
Sayısı 

En
d

em
ik

 

En
d

em
iz

m
 O

ra
n

ı 

Memeliler 54 0 52 87 0 5 0 59 0 0 

Kuşlar 227 1 227 86 1 31 0 258 1 0,00388 

İç Su 
Balıkları 

27 0 19 52 0 5 0 32 0 0 

Sürüngenler 23 0 22 96 0 0 0 23 0 0 

Çift yaşarlar 6 0 8 100 0 2 0 8 0 0 

Omurgasız 
Hayvanlar 

746 0 0 0 0 0 0 746 0 0 

Tablo 12 - Kocaeli İli Envanter Sonuç Tablosu 
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IUCN ve mevcut literatürden sağlanan bilgiler ışığında Türkiye’den kayıt edilen 170 kadar 

memeli hayvan türünün 54’ünün Kocaeli ilinde de yayılış gösterebileceği öngörülmektedir 

(Şekil 4.10). Bu sayı Türkiye memeli hayvan faunasının yaklaşık % 35’ine karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 10 - Literatüre Göre Türkiye’den Ve Kocaeli İlinden Kayıt Edilen Memeli Hayvanların Sayısı (A) Ve 

Yüzdelerine (B) Ait Grafikler 

Bu türlerin sayıları ve takımlara göre dağılımı; yarasalar (Chiroptera) 17, böcekçiller 

(Insectivora) 6, kemirgenler (Rodentia) 18, etçiller (Carnivora) 9, tavşanlar (Lagomorpha) 1, 

toynaklılar (Cetartiodactyla) 3 tür şeklindedir(Şekil 4.11, 4.12). 

 
Fotoğraf 91 - Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda Bir Tilki (Fotoğraf: Ü.MALKOÇOĞLU) 
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Türkçe Adı Tür Türkçe Adı Tür 

Tilki Vulpes vulpes  Yabani tavşan Lepus europaeus 

Çakal Canis aureus Susıçanı Arvicola amphibius 

Kurt Canis lupus Kızıl ormanfaresi Myodes glareolus 

Yabani Kedi Felis silvestris Cüce avurtlak Cricetulus migratorius 

Gelincik Mustela nivalis Küçük kazıcıfare Microtus lydius 

Kaya Sansarı Martes foina Çayır tarla faresi Microtus levis 

Porsuk Meles meles Küçük kazıcıfare Microtus 
subterraneus 

Susamuru Lutra lutra Hasancık Dryomys nitedula 

Bozayı Ursus arctos Yediuyur Glis glis 

Karaca Capreolus capreolus Fındıkfaresi  Muscardinus 
avellanarius 

Kızılgeyik Cervus elaphus Çatı sıçanı Rattus rattus 

Yaban domuzu Sus scrofa Göçmen sıçan Rattus norvegicus 

Büyük nalburunluyarasa Rhinolophus 
ferrumequinum 

Orman kayalık faresi Apodemus 
mystacinus 

Küçük nalburunluyarasa Rhinolophus 
hipposideros 

Sarıboyunlu ormanfaresi Apodemus flavicollis 

Akdeniz 
nalburunluyarasası 

Rhinolophus euryale Ural ormanfaresi Apodemus uralensis 

Mehely 
nalburunluyarasası 

Rhinolophus mehelyi Siyah evfaresi Mus domesticus 

Blasius 
nalburunluyarasası 

Rhinolophus blasii Makedonya faresi Mus macedonicus 

Akdeniz genişkanatlı 
yarasası 

Eptesicus serotinus Anadolu sincabı Sciurus anomalus 

Büyük farekulaklı yarasa Myotis myotis Kızıl sincap Sciurus vulgaris  

Küçük farekulaklı yarasa Myotis blythii Anadolu körfaresi 
(kösnü) 

Nannospalax 
xanthodon 

Kirpikli yarasa Myotis emarginatus Kirpi Erinaceus concolor 

Siyahbıyıklı yarasa Myotis mystacinus Volnuchin böcekçili Sorex volnuchini 

Uzunayaklı yarasa Myotis capaccinii Bataklık böcekçili Neomys anomalus 

Su yarasası Myotis daubentonii Beyazdişli küçük böcekçil Crocidura suaveolens 

Ağaç yarasası Nyctalus noctula Beyazdişli böcekçil Crocidura leucodon 

Savi'nin cüce yarasası Pipistrellus savii  Akdeniz köstebeği Talpa levantis 

Cüce yarasa Pipistrellus pipistrellus Küçük ağaç yarasası Nyctalus leislerii 

Beyazşeritli yarasa Pipistrellus kuhlii Pürtüklü yarasa Pipistrellus nathusii 

Uzunkanatlı yarasa Miniopterus schreibersi Kahverengi uzunkulaklı 
yarasa 

Plecotus auritus 

Basıkburunlu yarasa Barbastella barbastellus   

Tablo 13 - Kocaeli Memeli Tür Listesi 
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Fotoğraf 92 - Martes Foina (Kaya Sansarı)’nın Fotokapan Görüntüsü (Ballıkayalar Tabiat Parkı) (N.Yiğit) 

 
Fotoğraf 93 - Sciurus Anomalus (Anadolu Sincabı)’a ait Fotokapan Görüntüsü (Uzuntarla Tabiat Parkı) 

(N.Yiğit) 
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Fotoğraf 94 - Talpa Levantis (Akdeniz Köstebeği)’e ait Birey (Arızlı Köyü) (H.A.Ergül) 

 
Fotoğraf 95 - Eptesicus Serotinus (Akdeniz Genişkanatlı Yarasası)’a Ait Birey (Ballıkayalar Tabiat Parkı) 
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Türkçe Adı Tür  

Yoz Atmaca Accipiter Brevipes 

Çakır Kuşu  Accipiter Gentilis  

Bayağı Atmaca Accipiter Nisus 

Kaya Kartalı Aquila Chrysaetos 

Bayağı Şahin Buteo Buteo 

Paçalı Şahin Buteo Lagopus 

Kızıl Şahin  Buteo Rufinus  

Yılan Kartalı Circaetus Gallicus 

Kızıl Tuygun Circus Aeruginosus 

Gökçe Tuygun Circus Cyaneus 

Bozkır Doğanı Circus Macrourus  

Çayır Tuygunu Circus Pygargus 

Küçük Orman Kartalı Clanga Pomarina 

Kara Çaylak Milvus Migrans 

Kızılçaylak  Milvus Milvus  

Arı Şahini Pernis Apivorus 

Uzunkuyruk Baştankara Aegithalos Caudatus 

Tarla Kuşu Alauda Arvensis 

Tepeli Toygar Galerida Cristata 

Orman Toygarı Lullula Arborea 

Bayağı Yalıçapkını Alcedo Atthis 

Kılkuyruk Anas Acuta 

Bayağı Kaşıkgaga Anas Clypeata 

Çamurcun Anas Crecca 

Fiyu Anas Penelope 

Yeşilbaş Anas Platyrhynchos 

Bağırtlak  Anas Querquedula  

Boz Ördek Anas Strepera 

Elmabaş Patka Aythya Ferina 

Tepeli Patka Aythya Fuligula 

Karabaş Patka Aythya Marila 

Pasbaş Patka Aythya Nyroca 

Sibirya Kazı Branta Ruficollis 

Altıngöz Bucephala Clangula 

Sessiz Kuğu 
 

Cygnus Olor 

Sütlabi Mergellus Albellus 

Büyük Tarakdiş Mergus Merganser 

Tarakdiş Mergus Serrator 

Macar Ördeği Netta Rufina 

Kara Başlı Dikkuyruk Oxyura Jamaicensis 

Dikkuyruk Oxyura Leucocephala 

Pufla Somateria Mollissima 

Suna Tadorna Tadorna 

Ebabil Apus Apus 

Ak Karınlı Ebabil Apus Melba 

Gri Balıkçıl Ardea Cinerea 
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Türkçe Adı Tür  

Erguvani Balıkçıl Ardea Purpurea 

Alaca Balıkçıl Ardeola Ralloides 

Öküz Balıkçılı Bubulcus Ibis 

Büyük Ak Balıkçıl Casmerodius Albus 

Küçük Ak Balıkçıl Egretta Garzetta 

Küçük Balaban Ixobrychus Minutus 

Gece Balıkçılı Nycticorax Nycticorax 

İpekkuyruk Bombycilla Garrulus 

Çoban Aldatan Caprimulgus Europaeus 

Bahçe Tırmaşık Kuşu Certhia Brachydactyla 

Orman Tırmaşık Kuşu Certhia Familiaris 

Bayağı Sarıasma Oriolus Oriolus 

Akça Cılıbıt Charadrius Alexandrinus 

Halkalı Küçük Cılıbıt Charadrius Dubius 

Halkalı Cılıbıt Charadrius Hiaticula 

Gümüş Yağmurcun Pluvialis Squatarola 

Kızkuşu Vanellus Vanellus 

Leylek Ciconia Ciconia 

Kara Leylek Ciconia Nigra 

Dere Kuşu Cinclus Cinclus 

Kaya Güvercini Columba Livia 

Gökçe Güvercin Columba Oenas  

Tahtalı Columba Palumbus 

Kumru Streptopelia Decaocto 

Küçük Kumru Streptopelia Senegalensis 

Üveyik Streptopelia Turtur 

Gökkuzgun Coracias Garrulus 

Bayağı Kuzgun Corvus Corax 

Leş Kargası Corvus Corone Cornix 

Leş Kargası Corvus Corone Corone 

Ekin Kargası Corvus Frugilegus 

Küçük Karga Corvus Monedula 

Bayağı Alakarga Garrulus Glandarius 

Avrupa Saksağanı Pica Pica 

Bayağı Guguk Cuculus Canorus 

Kaya Kiraz Kuşu Emberiza Cia 

Bahçe Kiraz Kuşu Emberiza Cirlus 

Sarı Kiraz Kuşu Emberiza Citrinella 

Bayağı Kiraz Kuşu Emberiza Hortulana 

Kara Başlı Kiraz Kuşu Emberiza Melanocephala 

Bataklık Kiraz Kuşu Emberiza Schoeniclus 

Küçük Boğmaklı Tarlakuşu Melanocorypha Bimaculata 

Boğmaklı Tarlakuşu Melanocorypha Calandra 

Tarla Kiraz Kuşu Miliaria Calandra 

Boz Doğan Falco Columbarius 

Kızıl Kerkenez Falco Naumanni 

Gökdoğan Falco Peregrinus 
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Türkçe Adı Tür  

Delice Doğan Falco Subbuteo 

Bayağı Kerkenez Falco Tinninculus 

Aladoğan Falco Vespertinus 

Keten Kuşu Carduelis Cannabina 

Saka Kuşu Carduelis Carduelis 

Florya Carduelis Chloris 

Kara Başlı Iskete Carduelis Spinus 

Bayağı Çütre Carpodacus Erythrinus 

Bayağı Kocabaş Coccothraustes Coccothraustes 

Bayağı Ispinoz Fringilla Coelebs 

Dağ Ispinozu Fringilla Montifringilla 

Bayağı Çaprazgaga Loxia Curvirostra 

Bayağı Şakrak Kuşu Pyrrhula Pyrrhula 

Kızılalın Iskete  Serinus Pusillus 

Küçük Iskete Serinus Serinus 

Kara Gerdanlı Dalgıç Gavia Arctica 

Bataklık Kırlangıcı Glareola Pratincola 

Bayağı Poyraz Kuşu Haematopus Ostralegus 

Ev Kırlangıcı Delichon Urbica 

Kızıl Kırlangıç Hirundo Daurica 

Kır Kırlangıcı Hirundo Rustica 

Kaya Kırlangıcı Ptyonoprogne Rupestris 

Kıyı Kırlangıcı Riparia Riparia  

Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu Lanius Collurio 

Büyük Örümcekkuşu Lanius Excubitor 

Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius Minor 

Kızıl Başlı Örümcek Kuşu Lanius Senator 

Gümüş Martı Larus Cachinnans 

Küçük Gümüş Martı Larus Canus 

Kara Sırtlı Martı Larus Fuscus 

Ince Gagalı Martı Larus Genei 

Büyük Karabaş Martı Larus Ichthyaetus 

Büyük Kara Sırtlı Martı Larus Marinus 

Akdeniz Martısı Larus Melanocephalus 

Gümüşi Martı Larus Michahellis 

Küçük Martı Larus Minutus 

Karabaş Martı Larus Ridibundus 

Üçparmak Martı Rissa Tridactyla 

Bayağı Sumru Sterna Hirundo 

Kara Gagalı Sumru Sterna Sandvicensis 

Avrupa Arı Kuşu Merops Apiaster 

Kır Incir Kuşu  Anthus Campestris 

Çayır Incir Kuşu Anthus Pratensis 

Dağ Incir Kuşu Anthus Spinoletta 

Ağaç Incir Kuşu Anthus Trivialis 

Dağ Kuyruksallayanı Motacilla Cinerea 

Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla Citreola 
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Türkçe Adı Tür  

Ak Kuyruksallayan Motacilla Alba 

Sarı Kuyruksallayan Motacilla Flava 

Pas Renkli Çalı Kızılgerdanı Cercotrichas Galactotes 

Kızılgerdan Erithacus Rubecula 

Kızıl Çalıbülbülü Erythropygia Galactotes 

Halkalı Sinekkapan Ficedula Albicollis 

Kara Sinekkapan Ficedula Hypoleuca 

Küçük Sinekkapan Ficedula Parva 

Alaca Sinekkapan Ficedula Semitorquata 

Alacagöğüs  Luscinia Luscinia  

Bülbül Luscinia Megarhynchos 

Benekli Sinekkapan Muscicapa Striata 

Kara Kuyrukkakanı Oenanthe Finschii 

Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe Hispanica 

Boz Kuyrukkakan Oenanthe Isabellina 

Kuyrukkakan Oenanthe Oenanthe 

Büyük Baştankara Parus Major 

Kara Kızılkuyruk Phoenicurus Ochruros 

Bayağı Kızılkuyruk Phoenicurus Phoenicurus 

Çayır Taşçalanı Saxicola Rubetra 

Taş Kuşu Saxicola Torquatus 

Çam Baştankarası Parus Ater 

Mavi Baştankarası Parus Caeruleus 

Gök Mavisi Baştankara Parus Cyaneus 

Dağ Baştankarası Parus Lugubris 

Bataklık Baştankarası Parus Palustris 

Ev Serçesi Passer Domesticus 

Söğüt Serçesi Passer Hispaniolensis 

Ağaç Serçesi Passer Montanus 

Kaya Serçesi Petronia Petronia 

Tepeli Pelikan Pelecanus Crispus 

Tepeli Karabatak Phalacrocorax Aristotelis 

Karabatak Phalacrocorax Carbo 

Küçük Karabatak Phalacrocorax Pygmeus 

Kınalı Keklik  Alectoris Chukar 

Bıldırcın Coturnix Coturnix 

Büyük Flamingo Phoenicopterus Roseus 

Ak Sırtlı Ağaçkakan Dendrocopos Leucotus 

Göknar Ağaçkakanı Dendrocopos Major 

Ortanca Ağaçkakan Dendrocopos Medius 

Küçük Ağaçkakan Dendrocopos Minor 

Alaca Ağaçkakan Dendrocopos Syriacus 

Kara Ağaçkakan Dryocopus Martius 

Boyunçeviren Jynx Torquilla 

Küçük Yeşil Ağaçkakan Picus Canus 

Yeşil Ağaçkakan Picus Viridis 

Bahri Podiceps Cristatus 



 
 

179 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Türkçe Adı Tür  

Kara Boyunlu Batağan Podiceps Nigricollis 

Küçük Batağan Tachybaptus Ruficollis 

Yelkovan Puffinus Yelkouan 

Bayağı Dağ Bülbülü Prunella Modularis 

Sakarmeke Fulica Atra 

Saz Tavuğu Gallinula Chloropus 

Su Kılavuzu Rallus Aquaticus 

Uzunbacak Himantopus Himantopus 

Kılıçgaga Recurvirostra Avosetta 

Bayağı Çalı Kuşu Regulus Regulus 

Bayağı Çulha Kuşu Remiz Pendulinus 

Dere Düdükçünü Actitis Hypoleucos 

Ak Kumkuşu Calidris Alba 

Kara Karınlı Kumkuşu Calidris Alpina 

Büyük Kum Kuşu Calidris Canutus 

Küçük Kum Kuşu Calidris Minuta 

Su Çulluğu Gallinago Gallinago 

Büyük Su Çulluğu Gallinago Media 

Küçük Su Çulluğu Lymnocryptes Minimus 

Büyük Kervan Çulluğu  Numenius  Arquata 

Bayağı Kervan Çulluğu Numenius Arquata 

Sürmeli Kervan Çulluğu Numenius Phaeopus 

Dövüşken Kuş Philomachus Pugnax 

Avrasya Çulluğu Scolopax Rusticola 

Orman Düdükçünü Tringa Glareola 

Yeşilbacak Tringa Nebularia 

Yeşil Düdükçün Tringa Ochropus 

Kızılbacak Tringa Totanus 

Bayağı Sıvacı Kuşu Sitta Europaea 

Anadolu Sıvacısı Sitta Krueperi 

Kaya Sıvacısı Sitta Neumayer 

Paçalı Baykuş Aegolius Funereus 

Kulaklı Orman Baykuşu Asio Otus 

Kukumav Athene Noctua 

Bayağı Puhu Bubo Bubo 

İshak Kuşu Otus Scops 

Alaca Baykuş Strix Aluco 

Sığırcık Sturnus Vulgaris 

Büyük Kamışçın Acrocephalus Arundinaceus 

Saz Kamışçını Acrocephalus Scirpaceus 

Sarı Mukallit Hippolais Icterina 

Çekirge Kamışçını Locustella Naevia 

Bayağı Çıvgın Phylloscopus Collybita 

Orman Çıvgını Phylloscopus Sibilatrix 

Yeşil Çıvgın Phylloscopus Trochiloides 

Söğüt Bülbülü Phylloscopus Trochilus 

Karabaş Ötleğen Sylvia Atricapilla 
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Türkçe Adı Tür  

Kamışbülbülü Cettia Cetti 

Zeytinlik Mukallidi Hippolais Olivetorum 

Ak Mukallit Hippolaus Pallida 

Bataklık Kamışçını Locustella Luscinioides 

Boz Çıvgın Phylloscopus Bonelli 

Ardıç Bülbülü Phylloscopus Nitidus 

Boz Ötleğen Sylvia Borin 

Akgerdanlı Ötleğen Sylvia Communis 

Küçük Akgerdan Sylvia Curruca 

Karayüzlü Ötleğen  Sylvia Hortensis 

Maskeli Ötleğen Sylvia Melanocephala 

Karaboğazlı Ötleğen Sylvia Rueppeli 

Çeltikçi  Plegadis Falcinellus 

Bayağı Kaşıkçı Platalea Leucorodia 

Bayağı Çit Kuşu Troglodytes Troglodytes 

Kızıl Ardıç Kuşu Turdus Iliacus 

Karatavuk Turdus Merula 

Ak Kaşlı Ardıç Turdus Obscurus 

Öter Ardıç Kuşu Turdus Philomelos 

Tarla Ardıç Kuşu Turdus Pilaris 

Kolyeli Ardıç Turdus Torquatus 

Ökse Ardıç Kuşu Turdus Viscivorus 

Peçeli Baykuş Tyto Alba 

Ibibik Upupa Epops 

Tablo 14 - Kocaeli Kuş Türleri Listesi 

 
Fotoğraf 96 - Tadorna Tadorna (Suna) (Fotoğraf: Ali Uzun) 
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Türkçe Adı Tür  

Gümüş Balığı Atherina boyeri 

Güneş Levreği Lepomis gibbosus 

Taşyiyen Balığı Cobitis vardarensis 

İnci Balığı Alburnus alburnus 

İnci Balığı Alburnus chalcoides 

İnci Balığı Alburnus istanbulensis 

Tahta Balığı Blicca bjoerkna 

Havuz Balığı Carassius auratus 

İsrail sazanı Carassius gibelio 

Sazan Balığı Cyprinus carpio 

Dere Kaya Balığı Gobio gobio 

Dere Balığı Leucaspius delineatus 

Bıyıklı Balık Luciobarbus escherichii 

Tatlısu Kefali Petroleuciscus borysthenicus 

Ot Balığı Phoxinus phoxinus 

Çakıl Balığı Pseudorasbora parva 

Acı Balık Rhodeus amarus 

Kızılgöz Rutilus rutilus 

Kızıl Kanat Scardinius erythrophthalmus 

Ak Balık Squalius cephalus 

Ak balık Squalius pursakensis 

Kadife Balığı Tinca tinca 

Eğrez Vimba vimba 

Turna Balığı Esox lucius 

Tatlısu Kaya Balığı Neogobius fluviatilis 

Kum Kaya Balığı Neogobius melanostomus 

Has Kefal Mugil cephalus 

Tatlısu Levreği Perca fluviatilis 

Sivrisinek Balığı Gambusia holbrooki 

Gökkuşağı Alabalığı Onycorhynchus mykiss 

Kırmızı Piranha Pygocentrus nattereri 

Yayın Balığı Silurus glanis 

Tablo 15 - Kocaeli İli Balık Listesi 
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Fotoğraf 97 - Neogobius Fluviatilis (Tatlısu Kaya Balığı) (Fotoğraf: S. Aksan) 

 
Fotoğraf 98 - Squalis Cephalus (Ak Balık) (Fotoğraf: S. Aksan) 

 
Fotoğraf 99 - Luciobarbus Escherichii (Bıyıklı Balık) (Fotoğraf: S. Aksan) 

 
Fotoğraf 100 - Perca Fluviatilis (Tatlısu Levreği)(Fotoğraf: S. Aksan) 
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Türkçe Adı Tür  

Yılan Kertenkele Anguis fragilis 

Oluklu Kertenkele Pseudopus apodus 

Hazer Yılanı Dolichophis caspius 

Uysal Yılan Eirenis modestus  

Çukurbaş Yılan Malpolon insignitus 

İnce Yılan Platyceps najadum 

Eskülap Yılanı Zamenis longissimus  

Benekli Kaplumbağa Emys orbicularis  

Geniş Parmaklı Keler Hemidactylus turcicus  

İnce Parmaklı Keler Mediodactylus kotschyi  

Çizgili Kaplumbağa Mauremys rivulata 

Trabzon Kertenkelesi Darevskia rudis  

İri Yeşil Kertenkele Lacerta trilineata  

Yeşil Kertenkele Lacerta viridis  

Tarla Kertenkelesi Ophisops elegans  

Duvar Kertenkelesi Podarcis muralis  

İstanbul Kertenkelesi Podarcis sicula  

Trakya Kertenkelesi Podarcis taurica  

Yarı Sucul Yılan Natrix natrix 

Su Yılanı Natrix tessellata  

Tıknaz Kertenkele Trachylepis aurata  

Tosbağa Testudo graeca  

Boynuzlu Engerek Vipera transcaucasiana  

Tablo 16 - Kocaeli İli Sürüngen Listesi Tablosu 
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Fotoğraf 101 - Lacerta Viridis (Yeşil Kertenkele) (Fotoğraf: S. Kaya) 

 
Fotoğraf 102 - Anguis Fragilis (Yılan Kertenkele) (Fotoğraf: S. Kaya) 
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TÜRKÇE ADI TÜR 

Küçük Semender Lissotriton vulgaris  

Şeritli Semender Ommatotriton ophryticus  

Toprak Kurbağası Pelobates syriacus  

Çevik Kurbağa Rana dalmatina  

Ova Kurbağası Pelophylax ridibundus  

Ağaç Kurbağası Hyla orientalis  

Siğilli Kurbağa Bufo bufo  

Gece Kurbağası Bufotes variabilis 

Tablo 17 - Kocaeli İli Çift Yaşarlar Listesi Tablosu 

 
Fotoğraf 103 - Hyla Orientalis (Ağaç Kurbağası) (Fotoğraf: S. Aksan) 
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TÜR TÜRKÇE ADI TÜR TÜRKÇE ADI 

Acanthocinus aedilis Teke Böceği Polyommatus agestis Çokgözlü Esmer 

Aromia moschata Teke Böceği Polyommatus amandus Amanda 

Morimus funereus İstanbul Tekesi Polyommatus anteros Balkan Mavisi 

Adalia decempunctata Uğur Böceği Polyommatus bellargus Gök Mavisi 

Lepidosaphes ulmi Virgül Kabuklu Biti Polyommatus bellis Güzel Mavi 

Dolycoris baccarum Dut Kımılı Polyommatus cornelius  Küçük Turan Mavisi 

Eurygaster integriceps Süne Polyommatus daphnis Dafnis 

Eurygaster maura Süne Polyommatus dorylas  Turkuvaz mavisi 

Macroglossum stellatarum Atmaca Güvesi Polyommatus icarus  Çokgözlü Mavi 

Zeuzera pyrina  Güve Polyommatus thersites Menekşe Mavisi 

Euclidia glyphica  Güve Satyrium spini Güzel Sevbeni 

Euplagia quadripunctaria Kaplan Güvesi Satyrium w-album Karaağaç Sevbenisi 

Ematurga atomaria Güve Scolitantides orion Karamavi 

Carcharodus lavatherae Mermer Zıpzıpı Tarucus balkanicus Balkan Kaplanı 

Carcharodus orientalis Şark Zıpzıpı Thecla betulae Huş Kelebeği 

Ochlodes venatus Orman Zıpzıpı Leucoma salicis Güve 

Erynnis tages Paslı Zıpzıp Argynnis aglaja Güzelinci 

Heteropterus morpheus Beyaz Benekli Zıpzıp Argynnis pandora Bahadır 

Pyrgus serratulae Zeytuni Zıpzıp Argynnis paphia Cengaver 

Pyrgus sidae Sarı Bantlı Zıpzıp Parnassius mnemosyne Dumanlı 

Thymelicus acteon Sarı Lekeli Zıpzıp Colias alfacariensis Güzel Azamet 

Thymelicus sylvestris Sarı Antenli Zıpzıp Gonepteryx farinosa Anadolu Orakkanadı 

Libythea celtis Çitlembik Pieris mannii Beyazmelek 

Celastrina argiolus Kutsal Mavi Pieris pseudorapae Yalancı Beyazmelek 

Cupido argiades Everes Pontia edusa Beneklimelek 

Glaucopsyche alexis Karagöz Mavisi Saturnia pyri Tavuz Güvesi 

Lycaena alciphron Büyük Morba-kır Güzeli Lobesia botrana Salkım Güvesi 

Lycaena thersamon Küçük Ateşgüzeli Ischnura elegans Kız Böceği 

Sympetrum sanguineum Taş Yusufçuğu Ischnura pumilio Kız Böceği 

Platycnemis pennipes Kız Böceği Crocothemis erythraea Yusufçuk 

Calopteryx splendens Kız Böceği Orthetrum albistylum Yusufçuk 

Acrida bicolor Çekirge Orthetrum brunneum Yusufçuk 

Hyphantria cunea Güve   

Tablo 18 - Kocaeli İli Omurgasız Hayvanlar Listesi Tablosu 
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3.8.10. Yerleşim Alanları ve Nüfus      

Kocaeli ilinin ilçeleri; merkez ilçe İzmit, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Körfez, 

Başiskele, Kartepe, Dilovası, Çayırova, Derince olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır. 

 
Harita 12 - Kocaeli İli İdari Haritası 

Kocaeli, 1,8 milyonu aşkın nüfusu, 12 ilçesi, 1’i büyükşehir, 12’si ilçe belediyesi olmak üzere 

toplam 13 belediyesi,  472 mahallesi ve km2’ye düşen 445 kişilik nüfus yoğunluğu ile ülkemizin 

önemli illerinden biridir. 

Kocaeli, İstanbul metropolüne olan yakınlığı, tabii limanı (İzmit körfezi), orman varlığı, kara, 

deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajlar nedeniyle bütün dönemlerde önemli 

bir cazibe merkezi olmuştur. 

İlimiz “Sanayi Kenti” ve “Bilim Kenti” olma vizyonu yanında “Kartepe Dağ Turizm Merkezi 

Projesi”nin tamamlanmasıyla “Turizm Kenti” olma vizyonuna da sahiptir. 
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Kocaeli, 2001 yılında sağlamış olduğu 9,1 milyar TL’lik GSYİH’sı ve Türkiye GSYİH’sı içindeki % 

5,1’lik payı ile 4. sırada, kişi başına GSYİH bakımından ise iller arasında 1. gelişme hızı 

bakımından da % 61,7’lik gelişme hızı ile iller arasında yine 1. sırada yer almaktadır. 

 
Harita 13 - Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası 

2017 yılı verilerine göre Kocaeli ilinin toplam nüfusu 1.883.270 kişidir. Nüfusun %49,4’ünü 

kadınlar oluştururken, %50,6’sı erkektir. Önceki yıla oranla nüfus %2,79 artmıştır.  

 
Şekil 11 - Kocaeli Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği 

 
 
 



 
 

189 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS 

BAŞİSKELE 93.988 47.446 46.542 

ÇAYIROVA 128.135 65.524 62.611 

DARICA 198.153 100.590 97.563 

DERİNCE 140.800 70.522 70.278 

DİLOVASI 47.663 24.453 23.210 

GEBZE 368.278 187.358 180.920 

GÖLCÜK 161.117 81.877 79.240 

İZMİT 360.409 178.947 181.462 

KANDIRA 50.413 27.837 22.576 

KARAMÜRSEL 56.404 28.071 28.333 

KARTEPE 115.680 58.797 56.883 

KÖRFEZ 162.230 81.723 80.507 

Tablo 19 - İlçelere Göre Kocaeli Nüfusu 

3.8.11 Tarım ve Hayvancılık  

Kocaeli ili tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı, tütün ve ketendir. İzmit 

körfezinin çevresi sebze ekimine çok müsaittir. Senede 100 bin tona yakın sebze yetiştirilir. 

Domates, lahana, ıspanak, bakla, kereviz ve enginar en çok yetişen sebzelerdir. Körfez ilçesinde 

kiraz üretiminin yeniden canlandırılması için destek projeleri yapılmalı ayrıca Körfez’de ki genç 

nüfus tabiat turizmi ve gastronomi turizmine yönlendirilmelidir. Kocaeli’nde meyvecilikte çok 

önemlidir. Başta elma olmak üzere kiraz, vişne, erik, şeftali, fındık, üzüm ve dut çok yetişir. 

Kocaeli’nde hayvancılık çayır ve meralar azdır. Mera hayvancılığı gerilemekte, fakat besicilik 

gelişmektedir. 



 
 

190 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Tarım Alanlarının Dağılımı; 

İlimizin toplam 341.847 ha’lık alanı içerisinde tarım yapılan alan 126.280 ha olup, il 

yüzölçümünün % 37’sini kaplamaktadır. Toplam tarım alanı içerisinde tarla alanı 110.246 ha, 

meyvelik alan 12.647 ha, sebze üretimi yapılan alan 3,030 ha, zeytin alanı 266 ha, süs bitkileri 

alanı 91 ha’dır. 

KULLANIM MAKSADI ALAN (HEKTAR) 

Tarla 85.792 110.246 

 
Sebzelik 5.584 

 
3.030 

Örtüaltı 237 266 

Meyvelik 12.882 12.647 

Süs Bitkileri 61 91 

TOPLAM 104.556 126.280 

Tablo 20 - Kocaeli Tarım Yapılan Alanın Kullanım Maksadı 

Hayvancılık 

İlimizin büyükbaş hayvan varlığı 66.520 adet olup, en fazla yetiştiricilik Kandıra ve Merkez 

İlçemizdedir. İlimizin küçükbaş hayvan varlığı 43.159 adet olup, en fazla yetiştiricilik Gebze 

İlçemizdedir.  Kanatlı hayvan varlığı olarak en fazla yetiştiricilik Kandıra ve merkez ilçemizdedir. 

Broiler kümesleri bu ilçelerimizde yoğun bulunmaktadır. Maşukiye beldesinde faaliyet 

gösteren alabalık İşletmeleri üretmiş oldukları balıkları kendi işletmelerinde bulunan lokanta, 

restoran ve Kartepe’de bulunan otel ile yörede bulunan diğer tesislerde Kocaeli ve çevre 

illerden gelen turistlere sunarak turizmin sektörel gelişimine katkı sağlamaktadır. 

İlimiz sınırlarında toplam 677 işletme, 42.092 koloni ile arıcılık yapmaktadır. 
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3.8.12. Sanayi ve Teknoloji 

Sanayi ve ticaret kenti Kocaeli’nin nüfusu, 2016 yılı nüfusuna göre 2017 yılında ‰28,3’lik artış 

hızıyla 52.498 kişi artmış ve 1.883.270 kişi olmuştur.  

Kocaeli 521 kişi/km² nüfus yoğunluğu ile İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.12 ilçesi, 

bir büyükşehir olmak üzere 13 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Kocaeli ülkemizin en 

önemli sanayi kentidir. Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir. 250’si yabancı sermayeli 

olmak üzere yaklaşık 2300 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır.  

Türkiye ve özelinde Kocaeli ili 3,5 saatlik bir uçuş mesafesi ile 25 milyar dolar boyutunda bir 

pazar hacmi ve 1,5 milyarlık bir nüfusa ulaşılabilen bir alanın merkezinde yer almaktadır. 

Kocaeli ilinin erişilebilir pazar büyüklüğü, bu pazara yakınlığı ve güçlü ve entegre ulaşım 

altyapısı; yatırım sürecinde yatırımcının göz önünde bulundurduğu tercih özelliklerindendir.   

Kocaeli, 2017 yılında 66 milyar 945 milyon dolarlık ihracat ve ithalat ile Türkiye dış ticaret 

hacminin %17’sini tek başına gerçekleştiren büyükşehirdir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’nin 4. ili Avrupa ve Asya arasında 

önemli bir geçiş koridoru olan Kocaeli, Türk imalat sanayi üretimine yapmış olduğu katkı ile en 

önde gelen illerimizden biridir. 

Deniz, hava ve karayolu alanında ülkenin en büyük projelerinin Kocaeli’yi kapsayacak şekilde 

planlanması ve projelendirilmesi, gelecekte bölgenin yatırımlar açısından daha değerli bir alan 

olacağına işaret etmektedir.  

Marmaray projesi, Kuzey Marmara otoyolu projesi ve bu projeyle entegre çevre ve otoyol 

projeleri, İzmir-Bursa-İstanbul otoyol projesi ve bu projeyle bütünleşmiş Osmangazi Köprüsü, 

Karasu limanı, Cengiz Topel havaalanı ve henüz planlanma aşamasında olan birçok proje 

Kocaeli’nin ulaşım/erişim anlamındaki gücünü arttıracak, bölgeyi ülkenin ulaşım/erişim üssü 

haline getirecektir.   

Kocaeli ili, çok verimli tarım arazilerine sahip olması ve tarımsal üretime uygun iklimi ile tarım 

yatırımları açısından da avantajlı bir konumda bulunmaktadır. İstanbul-Ankara gibi büyük 

pazarlar arasında yer alması ayrıca Avrupa ve Rusya gibi dev pazarlara yakınlığı ve bununla 
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birlikte bu bölgelere erişim kolaylığı, bölgenin bu alanda yapılacak yatırımlarda da avantaj 

sağlamaktadır. 

Kocaeli’de öne çıkan en büyük sanayi sektörleri kimya, otomotiv ve demir çelik sektörüdür.  

İlimiz 35 adet liman tesisi ile bir liman kenti olma özelliğini de taşımaktadır. Kocaeli Türkiye de 

sanayinin merkez üssü konumundadır. Son yıllarda, ar-ge ve inovasyonun merkez üssü olma 

konusunda da hızla ilerlemektedir. Bilişim vadisi projesi kapsamında kurulan Muallimköy 

teknoloji geliştirme bölgesi ile bu daha da güçlü hale gelmiştir. 

Kocaeli’de Şubat 2018 itibariyle 91 adet ar-ge merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de ar-ge 

merkezi sayısı bakımından İstanbul’dan sonra ilimiz 2. sıradadır. Tasarım merkezi sayısı 8 

adettir. 

 
Fotoğraf 104 - Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) 
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Kocaeli’de 14 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır; 

1. Alikahya Organize Sanayi Bölgesi 

2. Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 

3. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 

4. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 

5. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 

6. Gebze Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi 

7. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (Gosb) 

8. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (Gposb) 

9. Gebze V.(Kimya) Organize Sanayi Bölgesi 

10. Gebze Vı.(İmes) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

11. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

12. Taşıt Araçları Otomotiv Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi (Tosb) 

13. Kocaeli Dilovası (Köseler) Islah 

14. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Küçük Sanayi Siteleri; 

1. Gebze Küçük Sanayi Sitesi 

2. İzmit Küçük Sanayi Sitesi 

3. Köseköy Küçük Sanayi Sitesi 

4. Gebze Hasköy Küçük Sanayi Sitesi 

5. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi 

6. Darıca Küçük Sanayi Sitesi 

2017 sonu itibarıyla Kocaeli'de faal 6 tane küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Söz konusu küçük 

sanayi sitelerinde toplamda 2.597 işyeri yer almakta olup; burada 19.040 kişi istihdam 

edilmektedir. İstanbul sanayi odası tarafından 2016 yılında yapılan sıralamada 500 büyük 

sanayi kuruluşunun 80’i Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Bunların 32’sinin merkezi 

Kocaeli’de bulunmaktadır.  
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; 

1. Gosb Teknopark A.Ş 

2. Kocaeli Üniv. Teknoloji Gel. Bölgesi A.Ş. 

3. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş 

4. Tübitak Mam Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş 

   

Serbest Bölgeler; 

1. Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölgesi 

2. Kocaeli Serbest Bölgesi 

3.8.13. Altyapı, Ulaşım, Haberleşme ve Konaklama 

Kocaeli hem Karadeniz’e hem de Marmara’ya açılımı olan bir ildir. Dolayısıyla kara ve deniz 

ulaşımı açısından Türkiye’nin en yoğun merkezlerinden birisi olarak dikkat çeker. Kentte, 

Körfez’de bulunan iki büyük limanın (Derince ve Yarımca) yanı sıra 34 özel iskele ile de deniz 

ulaşımı yapılmaktadır. 

Ayrıca il, demiryolu ve karayolu bağlantıları açısından da kilit bir konuma sahiptir. Avrupa’dan 

Ortadoğu ve Asya’ya uzanan karayolu ve demiryolu bağlantıları ilden geçmektedir. 

Karayolu; Kocaeli, İstanbul’u Trakya dışında tüm ülkeye bağlayan kara ve demiryolu üzerinde 

yer almaktadır. Türkiye karayolu ağında trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kesim Marmara 

bölgesi, bölge içinde de en yoğun eksen İstanbul-Kocaeli-Sakarya güzergâhıdır. Bölgenin ikinci 

büyük kenti Bursa’nın İstanbul’a bağlantısı da Kocaeli üzerinden sağlanır. 2000 m2’lik bir 

alanda hizmet veren İzmit otobüs terminalinin merkeze uzaklığı 4 km olup peronu mevcuttur. 

Demiryolu; Kocaeli, İstanbul ve Trakya’yı Anadolu’ya bağlayan demiryolu üzerindedir. 

Haydarpaşa’dan başlayan demiryolu, kıyıyı izleyerek Gebze’de Kocaeli sınırına girer, İzmit’ten 

geçerek il dışına çıkan yol, Sakarya Arifiye’ye kadar uzandıktan sonra güneye kıvrılarak Bilecik 

ve Eskişehir üzerinden Ankara’ya ulaşır. Haydarpaşa-İzmit-Adapazarı arasında sık aralıklarla 

banliyö tren seferleri vardır. 
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Fotoğraf 105 - Kocaeli İli İçinden Geçen D-100 Karayolu 

Denizyolu; Derince limanı (Port of Derince) RoRo seferlerinin yapıldığı ve Uluslararası yük ve 

yolcu gemilerinin kullanabildiği bir limandır. Gebze-Eskihisar’dan, Yalova-Topçular’a 24 saat 

arabalı vapur seferleri vardır. İzmit marinadan, Gölcük, Derince, Değirmendere ve 

Karamürsel’e vapur seferleri, Karamürsel-Hereke arasında ise yolcu vapuru seferleri vardır. 

Gebze-Arpalık mevkiinde bulunan Atabay turizm yat çek yeri, 60 yat kapasitelidir. 
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Fotoğraf 106 - Cengiz Topel Havalimanı 

Havayolu; Cengiz Topel havalimanı, Kocaeli’de bulunan havalimanıdır. Şehire 15 km 

uzaklıktadır. 2100 m² iç hatlar terminal binası vardır. 93 araç kapasiteli otoparkı 

bulunmaktadır. Ulaşım taksi, minibüs ve otobüslerle sağlanmaktadır. 2 Kasım 2011 tarihinde 

yapılan törenle Trabzon’a uçuş yapılmıştır. 

Cengiz Topel havalimanı dışında en yakın havaalanı ilimize bir saat uzaklıkta bulunan İstanbul 

Sabiha Gökçen havaalanı ve Atatürk havaalanıdır. Kocaeli’de uçak bileti satan seyahat 

acenteleri bulunmaktadır. 

İlimizden ülkemizin çoğu iline otobüs ile ulaşmak mümkündür. İstanbul’dan Anadolu’ya giden 

otobüs firmalarının önemli bir kısmının İzmit otogarında yazıhaneleri bulunmaktadır. 
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3.8.14. Madencilik ve Enerji 

Kocaeli İli, Marmara bölgesinin doğusunda yer alan ve ülkemizin önde gelen sanayileşmiş 

illerinden birisidir. Yüzölçümü 3505 km2 ve nüfusu 1.883.270 (2017 verileri) olup, nüfus 

ortalaması 343’tür. Alan olarak ülkemizin en küçük 3. ili olan Kocaeli ili sınırları içerisinde 

önemli sayılabilecek oranda endüstriyel hammaddeler bulunmakla birlikte metalik maden ve 

enerji hammaddeleri çok azdır. 

 
Fotoğraf 107 - Hereke'de Bir Taş Ocağı 

3.9. Kocaeli İli İlçeleri 

Kocaeli ilçeleri alfabetik sırasına göre Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, 

Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez ilçeleridir. Kocaeli ilçeleriyle alakalı 

detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kocaeli ilçeleri detaylarına ilçe adına tıklayarak 

ulaşabilirsiniz. Kocaeli ilçeleri alfabetik sırasına göre gösterilmiştir. Kocaeli ilçelerine bağlı 

mahalle, köy sayıları ve isimleri listelenmiştir. 



 
 

198 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 
Fotoğraf 108 - İzmit Körfezi ve Onu Çevreleyen İzmit, Başiskele, Gölcük, Derince Ve Körfez İlçeleri 

KOCAELİ İLÇELERİ MAHALLE SAYISI KÖY SAYISI 

BAŞİSKELE 37 0 

ÇAYIROVA 9 0 

DARICA 14 0 

DERİNCE 17 0 

DİLOVASI 12 0 

GEBZE 40 0 

GÖLCÜK 50 0 

İZMİT 102 0 

KANDIRA 96 0 

KARAMÜRSEL 27 0 

KARTEPE 32 0 

KÖRFEZ 36 0 

Tablo 21 - Kocaeli İlçeleri Mahalle Köy Sayıları 
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BAŞİSKELE 

Başiskele ilçesi, 22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Karşıyaka beldesi merkez olmak üzere 

Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar beldelerinin birleşmesi, Servetiye Cami, Servetiye Karşı,  

Kazandere, Aksığı, Tepecik, Serindere, Camidüzü ve Doğantepe köylerinin bağlanması ile 

belirlenmiştir. İlçemizin toplam arazi varlığı 21.431 hektar olup, bunun %59'u (12.624 hektar) 

ormanlık, %28'i (6.093 hektar) tarım arazisi, % 0,7’si (153 hektar) mera ve yaylak ve % 12,3’ü 

de diğer alanlardır. 

 
Fotoğraf 109 - Başiskele İlçesi 

İlçe, adını Kocaeli körfezinde yer alan ilk iskelenin bulunduğu mevki anlamında kullanılan 

"Başiskele” den almıştır. Başiskele, daha önce ilçe sınırları içinde yer alan ve ayrı ayrı belediye 

statüsündeki; Bahçecik, Yeniköy, Karşıyaka, Yuvacık ve Kullar beldelerinin 2008 yılında 

çıkarılan 5747 sayılı Kanunla tüzel kişilikleri kaldırılarak sınırları birleştirilmiş ve yeni bir ilçe 

haline gelmiştir.     

Bu nedenle ilçenin tarihçesini ilçeyi teşkil eden köy, belde ve kasabaların tarihçeleri 

oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda, yöre tarihinin; milattan önceki yıllara kadar uzandığı 
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tespit edilmiştir. Daha sonra Yunanistan ve Trakya bölgesinde yerleşik Bithynia'lıların tebaası 

içinde yer alan ve M.Ö. 712 yılında bölgeye göç eden Megara'lıların bugünkü Seymen ve 

Başiskele yöresine yerleşmesiyle başlar. Megara'lılar yerleştikleri bu bölgeye; o dönemlerde 

körfezde bol miktarda bulunan ve halkın sosyal ve ekonomik yaşamı üzerinde çok etkili olan 

Istakozlara atfen "Astakoz" adını verir.    

Bugün ilçeye de adını veren Başiskele'de kurulan körfezin ilk limanı dönemin en önemli limanı 

olmuş, Megara'lılar liman sayesinde kısa zamanda zenginleşerek "Astakoz" adı altında bir site 

(kent) devleti haline gelmişlerdir. Ekonomik olarak çok güçlü hale gelen Astakoz site devleti, 

kendi adına bir yüzünde Istakoz, diğer yüzünde tanrıça Olbia'nın resmi olan para basmıştır. İlk 

Astakoz parası halen İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.   

ÇAYIROVA 

Çayırova, ya da diğer adıyla Güzeltepe'nin eski adı Akse köyüdür. 

1985 yılından itibaren sanayileşme yoğunluğu ile beraber nüfusu hızla gelişmiştir. Bu hızlı 

kentleşme Güzeltepe'nin 1992 yılında belediye olmasına yol açmıştır. Güzeltepe Belediyesi 

daha sonraki yıllarda Danıştay kararıyla Çayırova Belediyesi olarak isim değiştirmiştir. İç göç 

hareketlerinden belde hızla etkilenmiştir. 1985'ten sonra hızla gelişen sanayi ile birlikte 

Çayırova'ya Anadolu'nun çeşitli yörelerinden yoğun bir göç yaşanmıştır. Çayırova ve civarında 

yaygın olarak küçük çaplı tarım işletmeciliği yapılmaktadır. 

Güzeltepe beldesi, Türkiye'nin kalkınmasının ana merkezi olarak görülen KOBİ'lerin yoğun 

olarak görüldüğü bir sanayi bölgesidir. Ayrıca 2 bin kişinin çalıştığı Yapı Kredi bankası bilgi işlem 

merkezi belde sınırları içerisinde bulunmaktadır. Beldede gıda, cam, demir-çelik, kimya, metal, 

polyester, elyaf, makine, kâğıt, kablo, temizlik, yemek, kozmetik ve başka alanlarda hizmet 

üreten fabrika ve sanayi kuruluşları mevcuttur. Rakım 80 ile 200 m arasındadır. 

Eskiden Gebze'ye bağlı olan Yenimahalle ile Çayırova mahallelerinin D–100 Karayolu'nun 

kuzeyinde kalan kısımları ve Şekerpınar beldesi Çayırova ilçesini oluşturmaktadır. 

İzmit körfezinin kuzey batı kesimine uzanan geniş düzlük ve çayırlık bir alana önceden beri 

Çayırova denildiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1484 tarihinde düzenlediği 
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bir sefer için 300 bin kişilik ordusuyla mola verdiği çayırlık alan diye vasıflandırıldığı gibi Fatih'in 

otağının kurulduğu yer olarak da ifade edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm yeri olan bu 

bölge Çayırova'ya adını vermekle birlikte yeni statü ile Gebze ilçesi sınırları içerisinde kalmış, 

bölgenin güneyinde yer alan ve Çayırova – Yenimahalle olarak bilinen mahalleler Çayırova 

ilçesi sınırlarına dahil edilmiştir. Çayırova'nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olan 

Güzeltepe kesiminin kimin tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte ilk olarak Bizanslılar 

döneminde Hıristiyan Rumlar tarafından o zamanlar adıyla Ak Kilise olarak isimlendirilen 

bölge, Osmanlı Türkleri'nin yöreyi ele geçirmesiyle Rumlardan temizlenmiş, Cumhuriyet 

dönemine gelindiğinde ise, ismi Akse Köyü olarak değiştirilmiştir. Bölgede halen kalıntıları 

bulunan kiliseden adını alan Akkilise (Bugünkü adıyla Akse) köyünün tarihi geçmişinin 500-550 

yıl öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. 

 
Fotoğraf 110 - Çayırova İlçesi 

Çayırova'nın bir diğer yerleşim bölgesi Şekerpınar'ın kimin tarafından ve ne zaman kurulduğu 

bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar eşiğinde bölgenin Fatih dönemine kadar uzanan bir 

tarihi geçmişi olduğunu ortaya koymaktadır. Köyün ilk adı Eşekli ya da Merkepli'dir. O dönem 

önemli yerleşim yerlerinden biri olduğu mezar kalıntılarından rahatça anlaşılan köy, çeşitli 
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nedenlerden (baskınlar, bulaşıcı hastalık vb.) dolayı zamanla nüfusu çok az olan küçük bir köy 

hüviyetinde tarih sayfalarında yer almıştır. İsmi abes olduğundan 1952 yılında köy 

muhtarlığının girişimleri sonucu suyunun çok tatlı olması münasebetiyle köye Şekerpınar adı 

verilmiştir. 

Çayırova ilçesinin bu iki önemli yerleşim yerlerinden Güzeltepe 1991 yılında, Şekerpınar ise 

1998 yılında referandum ve gerekli düzenlemelerle belediye olmuşlar ve köy statüsü ortadan 

kalkmıştır. 

Çayırova, konum itibariyle adeta bir cazibe merkezi olmuş ve aldığı yoğun göç nedeniyle nüfus 

hızla artmış ve halen artmaya devam etmektedir. Bölge halkının önemli geçim kaynakları 

olarak sanayi işçiliği, ticaret ve tarımı gösterebiliriz. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarını 

da bünyesinde bulunduran ilçe de sanayi yatırımları halen büyük bir hızla devam etmekte olup 

bu da bölgedeki işsizlik oranını aşağılara çekmektedir. Otomotiv, gıda, plastik, çelik, elektrik, 

deri, kimya, elektronik, kauçuk ve daha birçok alanda ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarına 

sahip Çayırova Türkiye'nin en önemli sanayi merkezi olma yolunda da yapılan yeni yatırımlarla 

hızla ilerlemektedir. 

26.02.2008 tarih 1/529 esas nolu İçişleri Bakanlığı komisyonunun vermiş olduğu tasarı ve teklif 

neticesinde TBMM'nde görüşülerek kanunlaştırılan Güzeltepe, Şekerpınar, Çayırova mahallesi 

ve Yenimahalle'nin birleştirilmesi sonucu ilçe statüsü kazanan Çayırova, halen Kocaeli'nin en 

önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Doğusunda ve güneyinde Gebze, batısında İstanbul 

Tuzla ilçesi Şifa mahallesi, kuzeyinde yine Tuzla ilçesi Akfırat beldesi ile sınır olan Çayırova 

28.918 km2 alan ve resmi 72.764 nüfusa sahiptir. 

DARICA 

Darıca, ismini sahilden 200 m kuzeyde bulunan, günümüzde bir burcu ayakta kalan Darıca 

kalesinden alır. 

Bizanslılar döneminde dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı bir tevkif kalesi olarak kullanılan 

kalenin tarihteki en eski adı "TARARİON" olarak bilinmektedir. Bu kaleden daha sonraları 

"TORİCİON" olarak bahsedilir. Bizans döneminde antik dönem "BİTHYNİESİNE" özel önem 

verilirmiş. Bu dönemde şehir ve kiliseler bir yol örgütüyle birbirine bağlanmıştır; önem 
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derecesine göre sıralanan kent ve kiliseler yol örgütü listesinde Darıca; "KALOS AGROS" ismiyle 

anılır. Danca'nın (1329) Pelekonon savaşıyla Türklerin eline geçmesinden Cumhuriyet 

dönemine kadar geçen sürede burada oturan yerli Rumlarca Darıca, "ARECU" ismiyle 

anılmıştır. Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Danca'dan "DAR UCA" olarak bahseder. 

Cumhuriyet döneminde "DARUCA" Halk dilinde DARICA şeklinde isimlendirilerek 

günümüzdeki ismini almıştır. 

 
Fotoğraf 111 - Darıca İlçesi 

İzmit ile İzmit körfezi M..Ö. XII y.y'ın başlarında Yunan kökenli kavimlerin istilasına uğramış; bu 

kavimlerin istilasıyla birlikte bu bölgede başlayan yerleşik düzenle tarihi gelişmelerinde 

başlandığı söylenebilir. 

Trakya’dan Anadolu içlerine göçen "FRİGLER" daha sonra "MİSYALILAR" Kocaeli bölgesinin ilk 

yerleşik Halkı oldukları kabul edilir. Osmanlılar döneminde Kocaeli adı verilen yarımadayı bir 

ara "TİNYALILAR", daha sonra "BİTHİNYENLER" ele geçirerek M.Ö. 378'de "BİTHİNYEN" 

krallığını kurmuşlardır. Bu krallık döneminde Darıca, nin kurulduğu söylenebilir. Bitinye 

krallığının Eyalet olarak Roma İmparatorluğuna bağlanmasından sonra 1329 Pelekonon 

savaşına kadar Darıca Bizanslıların yönetiminde kalmıştır, Bizans hükümdarı III. 
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ANDRANİKOS'un Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey tarafından 1329 Haziranında Pelekonon 

denilen yerde yenilgiye uğratılınca Darıca Osmanlı imparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. 

Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşıyla 1402'de Timur'a yenilmesiyle altı oğlu arasındaki 

taht kavgaları Osmanlılarda Fetret Devrini başlatmış Şehzade Süleyman Çelebi tahta 

oturabilmek için kendine destek sağlamak açısından Gebze, Hereke, Eskihisar, Danca'yı Bizans 

İmparatorluğuna verdi. Böylece tekrar Bizans hâkimiyetine giren Darıca Sultan Mehmed'in 

komutanlarından Gazi Timurtaşoğlu Umurbey tarafından yeniden fethedilerek Osmanlı 

topraklarına katıldı.  

28 Nisan 1921 yılında Darıca Yunan ve İngiliz birliklerince işgal edilmiş bu işgali küçük yaşta 

yaşamış olan Şakir Yapıcı, işgallerin başlamasıyla Danca'da oturan Türklerin buradan göç 

ederek Üsküdar, Kartal, Tavşancıl'a yerleştiğini ifade etmektedir. İşgal kuvvetlerinin 26 Haziran 

1921'de Darıca'dan çekilmesiyle göç eden Türklerin tekrar Darıca'ya döndüğünü 

belirtmektedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında yerli Rumlarla çeteci (Küçük Aslan Bey)'in Darıca 

yöresindeki olumsuzlukları bastırmak için (Büyük Aslan Bey) Kara Aslan, Arnavut Kaplan Ağa 

(Kaplan Sönmez Yıldız) Kuvayi Milliye ile birleşerek Danca'nın Kurtuluş Mücadelesine katkıda 

bulunmuşlardır. 

Darıca, İzmit Merkez ilçesinin 56 km batısında, Gebze ilçesinin 7 km güney batısında, Kocaeli 

yarımadasının güney kıyı şeridi üzerinde, Yalova, Yelkenkaya, Darıca, Körfez hattının 

başlangıcında 114 km2, alan üzerine kurulmuştur. Denizden yüksekliği 28 m olan Danca'nın, 

Kuzeyinde Gebze ilçesi, Doğusunda Eskihisar köyü ile batısında Tuzla ilçesi yer alır. İstanbul'a 

uzaklığı 51 km kadardır. Gebze ili arasındaki sınır 1926 yılında ilçe idare kurulu tarafından 

çizilmiştir.  

DERİNCE 

Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni yerleşim yeridir. Tarihi çok yakındır. 1890 

yılında liman kurulması için İzmit körfezinde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en 

derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı 

“Derince Liman” diye anılmaya başlar bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar 

tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında 

çalışmak için bölgeye gelir. 1904 yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini 
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kurmaya başlarlar. 1887 yılından itibaren Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve Kırım’dan göçler 

alan, Derince artık genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. 

Bu gelişmelerden sonra Atatürk 1936 yılında Romanya’dan Türkiye’ye göç eden soydaşlarımıza 

Derince ’de otuz hanelik arazi verir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü 

muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur.  Derince artık İzmit’in bir 

mahallesidir. Körfez kıyısında sanayi ’nin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince 27 

Mayıs 1960’da dört mahalleye ayrılır.  

 
Fotoğraf 112 - Derince Harikalar Sahili 

Derincenin tanınmasına tarihi Çenesuyu da katkıtada bulunmuştur. Çenesuyu 1860 ‘ lı yıllarda 

lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş, adı İzmit‘le özleşmiş tarihi ve şifalı bir sudur. 1863 

yılında sultan Abdülaziz tarafından İzmit‘te yaptırılan Kasrı Hümayun’un en önemli 

bölümlerinden biriside saat kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan 

kitabede İzmit’li şair Savfet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu 

kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur. O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı 

yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi’nin modern tesislerinde tam otomatik 
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makinelerde hijyenik şartlarda el değmeden üretilerek bölge insanımızın hizmetine 

sunulmuştur.  

 
Fotoğraf 113 - Derince Çenesuyu Kaşık Tesisleri 

İstanbul’a 90 km uzaklıkta olan İzmit’in batısındaki Derince, 3 Kasım 1999 tarihinde yıllardır 

özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuşmuş sınırları kuzeye doğru genişlemiştir. Doğusunda 

Çınarlıdere, batısında Kaşkaldere arasına sıkışmış olan yaklaşık 100 bin nüfuslu Derince’nin 

kuzeyinde Çenedağ yer alırken güneyinde İzmit körfezi bulunuyor. Derince’nin yüzölçümü 

mücavir alan olarak 1550 ha’dır. 

DİLOVASI 

Antik dönemde Bitinya bölgesine ve bir dönem Roma İmparatorluğu’na Başkentlik yapan 

Nikomedya'nın batısında yer alır. Antik dönemde Nikomedya Krallığına bağlı bir yerleşim yeri 

olduğu tahmin edilmektedir. Tarihte değişik isimlerle anılmıştır. (Boution, Aigiabi ‘deniz kenarı' 

gibi) Bu isimler arasında en çok bilineni ise Libyssa'dır. 
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Fotoğraf 114 - Dilovası İlçesi 

Dilovası (Libyssa), tarihinde en önemli kişilerden biri olan Hannibal (Hanibal), M.Ö. 247 ile M.Ö. 

182 yılları arasında yaşamış Kartaca'lı politikacı ve generaldir. Hannibal, bütün zamanların en 

büyük askeri dahilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Roma'nın en büyük düşmanı olarak 

2. Pön Savaşı'ndaki başarılarıyla tanınmıştır. Ancak, kendini toparlayan Romalılar Kartaca'ya 

saldırınca, İtalya'da bulunan Hannibal Kartaca'ya dönerek Romalılarla son kez savaşır ve 

yenilir. Savaştan kaçan Hannibal, kuzey-batı Anadolu'da şu anki Kocaeli'nin bulunduğu 

Nikomedya Krallığına sığınır ve bir süre Dilovası (Libyssa)'da ikamet eder. Ancak Romalılara 

teslim edileceğini anlayınca yüzüğünde taşıdığı zehiri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına 

son verir. 

14.yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Dilovası, karşı kıyıda bulunan Karamürsel, Ereğli ve 

Hersek'e geçişlerde kullanılmıştır. Hersek Burnu'yla Diliskelesi arasında deniz mesafesinin çok 

kısa olması nedeni ile Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları zamanında önemli bir 

yerleşim yeri olan İznik'e en kısa ve hızlı yoldan ulaşım yüzyıllar boyunca bu noktadan 

sağlanmıştır. (İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyenler için bir geçiş noktasıydı.) Ayrıca karşı 
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kıyıda Hersek'te bulunan Helenopolis kentiyle birlikte körfeze geçişlerin kontrolü sağladığı için 

stratejik bir öneme sahiptir. 

İlçe içerisinden geçen İstanbul-Ankara karayolunun güney batısında Dilderesi üzerinde yer alan 

tarihi köprünün (halk arasındaki adı Mimar Sinan Köprüsü- Diliskelesi Köprüsü) Mimar Sinan 

tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Osmanlı döneminde yapılan köprülerin önemlilerinden 

birisi olan köprü, 45 m uzunluğunda ve 3 gözlüdür. Klasik Osmanlı köprülerinde uygulanan sivri 

kemer formlarının bu yapıda da kullanıldığı görülmektedir. 

Dilovası sanayileşmenin getirmiş olduğu göç olgusunu hızla yaşayan bir bölgedir. Doğu 

Anadolu, Karadeniz, Marmara ve diğer bölgelerden insanların yoğun bir şekilde yerleşmiş 

olduğu bir ilçedir. 

Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere 

Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler 

ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 42.668'dir. Yüzölçümü 

118 km2 olup, km2’ye yaklaşık 361 kişi düşmektedir. 

İlimizin kuzeybatısında yer alan, sanayinin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen denizin, yeşilin 

ve sanayinin iç içe olduğu bir ilçemizdir. Kuzeyi ve batısı Gebze ilçesi, doğusu Körfez ilçesi, 

güneyi İzmit körfezi ile çevrilidir. Dilovası ilçesi, Gebze'ye 8km, İzmit'e 25 km uzaklıktadır. 

Tavşanlı deresi de denilen Dilderesi yaklaşık 12 km uzunluğunda olup Dilovası sınırları içinden 

geçerek İzmit körfezine dökülür. Üç tepenin arasındaki bir ovada yer alan Dilovası, adını da 

doğrudan doğruya bu ovadan almaktadır. 

GEBZE 

İş hayatı söz konusu olduğunda adını işitmenin kimseyi şaşırtmadığı Türkiye'nin ekonomisi en 

güçlü ilçesi hangisidir diye sorulsa, yanıt bellidir: Gebze. İstanbul'a 41, Kocaeli kent merkezine 

ise 51 km mesafede yer alan ve 2000 yılı sayımına göre toplam nüfusu 421.932 olan Gebze, 

Marmara bölgesinin en dinamik yerleşim merkezidir. Türkiye ortalamasında yüzde 2 olan 

nüfus artış oranı Gebze'de yüzde 13 seviyesindedir. Türkiye'nin hemen tüm yörelerinden 

insanların yaşadığı Gebze'de, Balkan, Kafkas, Kırım kökenli göçlerle tam bir kültür mozaiği 
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hâkimdir. Gebze, sahip olduğu özellikleri ile dünyanın başlıca sanayi ve ticaret merkezleri 

arasında anılmaktadır. 

Ekonomisi ağılıklı olarak sanayiye ve tarıma dayalı Gebze'de, sanayi kuruluşları, İstanbul-İzmit 

karayolu boyunca sıralanmıştır. Çimento, cam, tekstil, plastik, makine, metal eşya ve metalürji, 

otomotiv yan sanayi fabrikaları ilçedeki başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar arasında 

Türkiye'ye ve hatta dünyaya mal olmuş olanlar da vardır. 

 
Fotoğraf 115 - Gebze İlçesi 

Gebze'de sanayinin hızla gelişmesi tarımın gerilemesine sebep olmuştur. Yine de ilçenin 

başlıca tarım ürünleri olan buğday, yulaf, ayçiçeği, sebze ve meyve çeşitlerinin üretimi 

sürmekte olup, ayrıca az miktarda üzüm ve zeytin de yetiştirilmektedir. Ayrıca modern 

metotların kullanıldığı tavuk çiftlikleri de vardır. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1454 yılında ilçe olan Gebze, 1888 yılında İstanbul iline 

bağlanmıştır. Gebze'de belediye teşkilatı kurulması ise 1907 yılında olmuştur. 1924 yılında 
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yapılan değişiklikler sonucunda vilayet, kaza, nahiye ve köy teşkilatları kurulmuş, Gebze de 

İzmit'in merkez ilçe olduğu Kocaeli'ne bağlanmıştır. 

Gebze adı köken olarak, bölgedeki eski insan yerleşmelerinin ismine bağlanmaktadır. 

Araştırmacıların birçoğu Libyssa ve Dakibyza isimlerinin Gebze isminin kökenini teşkil ettiğini 

öne sürmektedir. Antikçağ'da Libyssa adı kullanılıyorken, Roma ve Bizans dönemlerinde 

Dakibyza adı kullanıma girmiştir. Bazı araştırmacılar ise Gebseh, Gebisseh, Gjabseh adlarına 

dikkat çekmektedir. Gekbuze, Ghviza, Gavize, Dschebse, Dschebize, Gebize de kaynaklarda 

geçen diğer adlandırmalara örnektir. Okunuş açısından bu adlandırmaların tümünün Gebze 

sözcüğünü çağrıştırması, kelimenin kökeninin çok eski dönemlere uzandığını kanıtlamaktadır. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 1640 yılında gelmiş olduğu anlaşılan Gebze ile alakalı olarak 

bu adlandırmanın "Gel bize"den kaynaklandığını yazmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı ise, eski 

Osmanlı arşiv kaynaklarında Geybüyze, Geybüveyze, Geyibüveyze, Geyiboyze, Geykivize 

şeklinde yazıldığını belirtmektedir. 

Gebze DİE rakamlarına göre kişi başı gelir düzeyi yaklaşık 7,600 ABD Doları seviyesinde olup, 

Türkiye'nin en zengin ilçesidir. Gebze'de birçoğu yabancı sermaye kaynaklı olan ve sayısı her 

geçen gün artan yüzlerce orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. Gebze, 

Türkiye'nin en önemli Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte, bir kısmı faaliyete geçmiş ve bir 

kısmının da yapım çalışmalarının sürdürüldüğü Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Taşıt Araçları 

Yan Sanayi Bölgesi, Plastik Sanayicileri Kooperatifi, Hasköy Pik Döküm Sanayicileri Sitesi, Taş 

Ocakları Sanayi Bölgesi, Mermerciler Sanayi Bölgesi, Makineciler, İmalat Sanayicileri ve 

Kimyacılar Organize Sanayi Bölgeleri ile dünyanın sayılı organize sanayi merkezleri arasında 

konumunu korumaya devam edecektir. 

Gebze ekonomik cazibesiyle orantılı olarak AR-GE faaliyetleri için de ulusal anlamda önemli bir 

merkez olma niteliğine sahiptir. Kadrosunda yüzlerce bilim adamı ve akademisyenin yer aldığı 

TÜBİTAK-MAM, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), yine yüzlerce öğrencinin 

eğitim gördüğü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), Türk tarımına katkı sağlayan Çayırova 

Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Genel Merkezi, Küçük 

ve Orta Ölçekli Sanayi geliştirme Merkezi (KOSGEB), Gebze'de faaliyet gösteren başlıca 

araştırma kurumlarıdır. 
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Fotoğraf 116 - Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 

Gebze´nin de içinde bulunduğu, eski Yunanlılar´ın ve Romalılar´ın Bitinya (Bithynie) dedikleri 

coğrafi bölgenin bilinenen eski tarihi, M.Ö. XII yüzyıla kadar dayanır. Bölge, özellikle Kocaeli 

Yarımadası, coğrafi konumunun öneminden dolayı, tarihin hemen hemen bütün 

dönemlerinde, birçok ulusa yurt olmuştur. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki en önemli geçit 

yeri olan Kocaeli Yarımadası ya birçok ulusun yurdu, ya da gelip geçtikleri, medeniyetlerinden 

izler bıraktığı bir yer olmuştur. 

Bilinen ilk ulus göçü de M.Ö. XII. yüzyılın başlarındadır. Bu ulus Yunan kökenli Frikler´dir. Boğaz 

(Bosforos) yoluyla Anadolu´ya inmişlerdir. XII yüzyıla kadar Trakya´dan İzmit dolaylarına göçler 

devam etmiştir. Fakat bu dönemde eski Gebze´nin yerine dair hiçbir bilgi edinilememiştir. 

Kısaca antik çağ Gebze´sinin yeri kesinlikle bilinememektedir. 

Bugün Gebze´nin olduğu yerde, M.Ö. 281-246 yıllarında Kral 1. Nicomede´nin 

egemenliğindekiBitinya Krallığı döneminde Dakibyza ve Libyssa adında yerleşmeler vardır. Eski 

Gebze´nin yerine dair söylenenler, işte bu tarihlere aittir. Daha eski tarihlere ait bilgiler ise 

çelişkilidir. 

Bu yerleşim alanlarının araştırmalara konu olmasının en önemli nedeni ise, ünlü Kartacalı 

komutan Hannibal´ın krallık döneminde burada yerleşmiş olmasıdır. 
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Gebze, Marmara Bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi´nin kuzey kesiminde yer alan, zengin bir 

tarihi geçmişe sahip, ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalı Türkiye´nin hızla gelişen 

ve büyüyen bir ilçesidir. 

 
Fotoğraf 117 - Gebze Kent Meydanı 

Gebze, Kocaeli´nin endüstrisinin büyük bölümünü barındıran, Marmara Denizi´nin kuzeyi ile 

İstanbul´un 45 kilometre doğusunda yer alan bir ilçedir. Marmara bölgesinin en büyük ikinci 

ilçesi olup Türkiye sanayisinin %15´ini barındırmaktadır. 

Gebze, Marmara Bölgesi´nde Kocaeli iline bağlı olarak Anadolu´nun İstanbul´a ve Avrupa´ya 

bağlantı konumunda bulunan limanlar, havalimanı, devlet demir yolları ve E-5, TEM karayolları 

çevresinde kurulmuştur. Yolların doğu-batı yönünde olması nedeniyle kentsel alanı ve sanayisi 

bu doğrultuda gelişmiş bir sanayi bölgesidir. Gebze ana ulaşım yolları üzerindeki konumu 

nedeni ile uzun yıllar Anadolu´dan İstanbul´a göç eden Anadolu halkının, İstanbul´dan önce 

uğradığı bir ayak olmuştur. İstanbul nüfusunun 10 milyonu aşması kentin sorunlarını artırmış, 

sanayi tesislerinin İstanbul dışında yerleşmesine gereksinim duyulmuştur. Yoğun sanayi 

yapılanması ile dikkat çeken Gebze, her ne kadar idari olarak Kocaeli´ye bağlıysa da, İstanbul 

iline daha yakın olduğu için, bu ille hem ticari hem de sosyal ilişkileri gelişmiştir.  

Gebze, Marmara sahiline 7 km., İzmit´e 49 km., İstanbul´a 45 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 

Deniz seviyesinden yüksekliği 130 m’dir. 
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GÖLCÜK 

İzmit körfezinin güney sahilinde yer alır. 17 Ağustos 1999 depreminden büyük hasarlar almışsa 

da halkımızın çabalarıyla kısa sürede yaralarını sarmıştır. 

Gölcük, özgün bir donanma kenti niteliği taşımaktadır. Başta Donanma Komutanlığı ve 

Türkiye'nin en kapsamlı tersanesi olan Gölcük Tersanesi'nin ilçede bulunması Gölcük'ün 

sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasına ivme kazandırmıştır. 

Gölcük´ün bir garnizon şehri olmasının ilk adımı 1927´de atılmıştır. 1925 yılında yaralı olan 

Yavuz zırhlısının tamir kararı ile beliren teknik ihtiyaç, Gölcük´te askeri tersanenin kurulmasına 

sebep oldu. Aynı yıl bir havuz inşa edildi. Almanlar barakalar kurup Yavuz´un tamirini yaptı. 

Daha sonra Almanların kurmuş olduğu bu tesisler satın alınarak tersanenin tersanenin 

çekirdeği kurulmuştur. Deniz Kuvvetlerimizin gelişmesine paralel olarak esaslı çalışmalara 

1938 yılında başlanmışsa da II. Dünya Savaşı bu çalışmalara engel olmuş ve Gölcük 

Tersanesinin hakiki kalkınması 1950 yılından itibaren gerçekleşmiştir. Gölcük gerçek anlamda 

Cumhuriyet´ten sonra kurulmuş bir şehirdir. Yavuz zırhlısının tamiri nedeni ile kurulan 

atölyelerde çalışmak üzere İstanbul tersanelerinden gelen işçi ve aileleriyle Gölcük şehrinin 

nüfusu hızla artmaya başladı. 1936´da kabul edilen ve yürürlüğe giren 3012 sayılı kanunla 

Gölcük kazası kuruldu.  

 
Fotoğraf 118 - Gölcük Yarhisar Müze Gemisi 
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Türk Deniz Kuvvetleri, Osmanlı Devleti'nden miras olarak sadece harekat imkan ve kabiliyeti 

son derece sınırlı, az sayıda gemi devralmıştır.  

Lozan Antlaşması gereği, Boğazlar bölgesinin özel bir komisyon tarafından idare edilecek 

tarafsız bir statüde olması nedeniyle, Marmara Denizi içinde donanmaya ait üs teşkil edecek 

bir liman yapılmasına karar verilmiş ve bu maksatla en elverişli bölge olan İzmit Körfezi'nde 

uygun yerlerin fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 1923 yılında Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli 

Müstahkem Mevki Kumandanlığı adı altında yeni bir komutanlık İzmit'te teşkil edilmiş ve 

aslında kilise olan Fransız okul binası satın alınarak komutanlık karargâhı bu binaya 

nakledilmiştir. İzmit Bahriye kumandanlığı ise bu komutanlığa bağlanmıştır. Daha sonra 

yapılan yasal düzenlemelerle donanma komutanlığı Gölcük'te konuşlanmıştır. Karargâhı 

Gölcük-Kocaeli'nde bulunan Harp Filosu Komutanlığı, modern Türk deniz gücünün ana 

unsurudur. Bu filo 19 firkateyne sahiptir. Türk Harp Filosu Komutanlığı; sürat, dayanıklılık ve 

ateş gücünü temsil etmektedir. 

Coğrafi konumunun uygunluğu bakımından, askeri tersanenin burada kurulmasıyla beraber, 

Gölcük hızlı bir şehirleşme süreci içine girmiş ve 1940´lı yıllarda nüfusu, 5000 civarındayken - 

asrın felaketi diye nitelenen 17 Ağustos depremine rağmen - 2005 yılı itibarı ile 108.000.000 

seviyesine ulaşan ve hızla gelişen bir şehir haline gelmiştir. İlçenin arazisi yaklaşık 20.000 

hektardır. Gölcük şehri, İzmit Körfezi´nin güney kıyılarında ve körfezin doğu nihayetine doğru, 

genişliği 2 km.ye varan bir boğum üzerinde kurulmuştur. Şehir, çevresindeki bağ, bahçe ve 

buralardaki meskenlerle beraber Samanlı dağlarının kuzey yamaçlarına kadar uzanmaktadır. 

 
Fotoğraf 119 - Gölcük Yazlık Ilıcası ve Tesisleri 
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Gölcük'ün Değirmendere beldesi fındığı, İhsaniye beldesi Sting ve Golden cinsi elmaları, 

Halıdere beldesi Osmanlı döneminden bu yana fasulye üretimiyle dikkat çekmektedir. Yazlık 

Beldesinde ise Roma-Bizans döneminden kalma Ilıca bulunmaktadır. 

İZMİT 

İzmit; Asya ve Avrupa'yı birbine bağlayan Marmara denizinin ve Marmara bölgesinin 

doğusunda yer alan bir şehirdir. Kuzeyinde Kandıra, doğusunda Kartepe, güneyinde Başiskele 

ve Gölcük, güneybatısinda  Karamürsel ve tam bati yönünde derince yer almaktadır. 2009 

nüfus sayımına göre 1.522.926 kişi, km²'ye düşen nüfus sayısı 398 kişidir. Kara, demir, deniz ve 

hava yolu ulaşımları ile Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biridir. İzmit'in doğusundan 

geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati (UTC+2) için esas kabul edilir. 

 

 
Fotoğraf 120 - İzmit İlçesi 

Kendiyle ayni ismi taşıyan körfezin doğu yakasında yer alan İzmit, bir kıyı sehridir. Jeolojik ve 

coğrafi yapi açisindan 40°-41° kuzey paralelleri ile 29°-31° doğu meridyenleri arasinda 

bulunmakta, güneyde İzmit Körfezi, kuzeyde ise dik yamaçlarla Karadeniz'e uzanmaktadır. 

Arazi yapisinin dik yamaçlara sahip olmasi nedeniyle, %5 egime sahip olup, düzlükler az yer 



 
 

216 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

tutmaktadir. Kentin yerleşmiş olduğu alan ise geniş düzlüklerden mahrum, dar ve kıyıya paralel 

uzanan bir banttır. Topografya koşulları, kenti birbirine benzemeyen iki büyük kısma 

ayırmaktadır. Birinci kısım, meyilli yamaçlar üzerinde dar ve yokuşlu sokakların bulunduğu ve 

genellikle eski mahallelerin yer aldığı kesim; ikinci kısım ise, düzlük alana yayılmış büyük 

binalarin bulunduğu, kara ve demiryolunun içinden geçtiği, aktif iş merkezlerinin yer aldığı 

alanlardır. Diğer bir önemli konu ise, kentin 1. derece deprem bölgesi olmasıdır. Tüm bu 

jeolojik ve topografik özellikler, yağışlarla birlikte heyelan riskini arttırma özelliğine sahiptir. 

Günümüze kadar devamlı iskân alanı olmuş bulunan İzmit'te ilk olarak Frigler bölgeyi ellerinde 

tutmuş, ardından şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz adı verilen bir şehir kurulmuştur. 

Astakoz'un büyük bir deprem sonucu tahrip olmasıyla bugünkü İzmit'in de üzerinde bulunduğu 

yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur. M.S. 284 yılında İmparator Diokletionus, 

Nikomedia'yı başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye'den 

sonra dünyanın 4'ncü büyük şehri haline gelir. Ortalama yüzyılda bir deprem felaketine 

uğrayan şehir, Bizans imparatoru Justinianus zamanında ciddi bir onarım görür. Ancak yine 

yıkılır.  

 
Fotoğraf 121 - İzmit Sahili-SEKAPARK 

İpek yolunun İstanbul'dan önceki son durağı olması münasebetiyle İzmit, tarihte çok önemli 

gelişmelere sahne olmuştur. 
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İzmit, 1078 yılına Selçuklu Türkleri tarafından fethedilerek yeniden imar edilir. Ancak Birinci 

Haçlı seferinde İznik ile birlikte ciddi bir katliama maruz kalır. 

Şehrin Türk hâkimiyetine yeniden girişi ise Osmanlılar döneminde 1337 yılında Orhan Gazi'nin 

saltanatı yıllarına rastlar. Haçlılar zamanında yağmalanmış ve yakılmış olan eserler hızla imar 

edilir. 'İznikmid' olan şehrin ismi 'İzmid' haline dönüştürüldü. 

Osmanlı denizciliğinin gelişmesi ile birlikte, Yavuz Sultan Selim döneminde İzmit tersanesi 

düzenlendi. 19'ncu yüzyılda şehir, en parlak dönemini yaşadı. 1873 yılında İstanbul-İzmit arası 

körfez gemi seferleri ve Haydarpaşa-Ankara tren seferleri şehrin önemini artırdı. Fakat 1894 

yılındaki deprem ciddi tahribata yol açtı. I. Dünya Savaşı ardından önemini yitiren İzmit, 6 

Temmuz 1920'de İngilizler, 28 Nisan 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi ve 28 

Haziran 1921 tarihinde Türk kuvvetlerince geri alındı.  

 
Fotoğraf 122 - İzmit Olimpik Buz Pateni Tesisleri 

İlçe sınırlarında bulunan yelken klubü, buz sporları salonu, Atatürk kapalı spor salonu, Şehit 

Polis Recep Topaloğlu spor salonu, Hasan Gemici spor salonu, Gazanfer Bilge spor salonu, 

Gölkay Park spor tesisi, Sekasem ve Vinsan Cimlastik Salonu gibi birçok spor tesisi ile de adeta 

spor kenti gibidir.  

İzmit, Körfez´in doğu ucuna yakın bir kıyı kenti olup sanayileşmesinin, tarihi ve turistik olarak 

tanınmasının yanı sıra, kültür, sanat ve eğitim alanında da ciddi atılımlar yapan bir ilçedir. 

Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Yüzer Müze, TCG Hızırreis Müzesi, Saray Müze, Atatürk 

Müzesi gibi restore edilerek müzeye çevrilmiş birçok tarihi esere ev sahipliği yapan ilçe aynı 

zamanda Gültepe Nekropol Sahası, Üçtepeler Büyük Tümülüsü ve Fatih Sultan Mehmet'in 

Otağı gibi ören yerlerine de sahiptir.  
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İlçe içerisinde birçok büyük alışveriş mekânı da bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 123 - İzmit İlçesi D-100 Karayolu 

İlçe; kara, demir ve deniz yolu ulaşımları ile Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biridir. 

İzmit'in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati (UTC+2) için esas kabul edilir. 

 
Fotoğraf 124 - TCG Gayret ve TCG Hızırreis (Denizaltı) Yüzer Müzeleri 
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KANDIRA 

Kandıra İlçesi, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli iline bağlı Karadeniz'de 52 km. uzunluğunda kıyısı 

olan tek ilçe olup, yüzölçümü 933 km² dir. 

Doğusunda Sakarya (Adapazarı) ili, batısında İstanbul ili, kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde ise 

İzmit (Kocaeli) merkez ilçesi bulunmaktadır. 

Kandıra'ya karayolu ile üç ayrı yönden ulaşmak mümkündür. İstanbul-Ankara arasında TEM 

otoyolu Kandıra sapağından ayrılarak 35 km sonra Kandıra'ya ulaşılır. Adapazarı'na 45 km 

mesafede Kaynarca ve Kaymas üzerinden bir diğer yolla bağlantısı vardır. İstanbul ili, Şile ilçesi 

ve Ağva ilçesini takip eden bir yol ile de Kandıra'ya ulaşmak mümkündür. Ağva-Kandıra arası 

38 km'dir. 

Kandıra ilçesinin arazisi küçük tepelerle kaplıdır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 

75 m’dir. İlçede; Babadağ'ı (400 m), Çaltepesi (350 m) gibi bölgeye göre yüksek sayılabilecek 

tepeler bulunmaktadır. 

Kandıra'nın Karadeniz'e dökülen 3 önemli deresi bulunmaktadır. Sarısu deresi 25 km, Seyrek 

deresi 11 km, Kumcağız deresi 7 km uzunluğundadır ve debileri düzensizdir. 

 
Fotoğraf 125 - Kumcağız Deresi 

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi olan Kandıra, tarım ve hayvancılığa dayalı 

ekonomisi ile dikkat çekmektedir. Merkezi Sarısu Vadisinde kurulan Kandıra'nın il merkezine 
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uzaklığı 42 km'dir. Osmanlı döneminde İstanbul'un ihtiyaçlarından odun kömürü, tomruk ve 

tahtanın bir kısmı da bu bölgeden ulaştırılmıştır. 

Milli Mücadele sırasında aktif rol oynayan ilçe, 1. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğramıştır. 

1918'de İngilizlerin, 1920'li yıllarda Yunanlıların işgallerine maruz kalan Kandıra, bu dönemde 

Kuva-i Milliye ve Atatürk'e gerekli desteği vererek Milli Mücadele'de üzerine düşen onurlu 

görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. 

Kandıra'nın başlıca tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve yulaf olup, ayrıca 

elma, üzüm, fasulye ve armut da yetiştirilmektedir. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir 

kaynaklarından biridir. Tavukçuluk ve sığır besiciliği yapılan Kandıra'da süt, peynir, yumurta ve 

deri başlıca hayvanî ürünleridir. Toprakları tarım ve hayvancılığa çok elverişli olduğu için 

hemen hemen her türlü meyve ve sebze bölgede yetişir. Hayvancılık da ekonomik açıdan 

önemli bir gelir kaynağıdır. Hindisi ve yoğurdu ile haklı bir üne kavuşan Kandıra, meşhur 

süsleme taşları ve bezi ile de çok iyi tanınmaktadır. Kandıra'nın kıyılarında balıkçılık da 

yapılmaktadır. Kerpe ve Kefken köylerindeki sahiller, yaz turizmine elverişlidir. 

 
Fotoğraf 126 - Kandıra Seyrek Kalesi Kalıntıları 

Kandıra'nın eski tarihine dair hiçbir belge mevcut değildir. Kandıra kadar tarihinde karanlıkları 

aydınlatılmamış başka bir kasaba yoktur. Türkiye'nin en aydın bir bölgesi sayılan ve kültür 

kuruluşlarının bulunduğu İstanbul kütüphanelerinde Kandıra hakkında hiçbir kaynak yoktur. 



 
 

221 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

İzmit ve daha birçok memleketler için yazılmış eserler vardır. Kandıra hakkında yalnız “Dede 

Korkut” hikâyelerinde ”Kantura” diye küçük bir isme rastlanmaktadır. Fakat bu ismin 

Kandıra'ya ait olup olmadığı meçhuldür.  

İlçe yeşillik ve orman bakımından adeta cennet gibidir. Kıyı şeridi boyunca uzanan ormanlar 

önemli bir alanı kaplar.  

Deniz, kum, orman ve güneş; işte Kandıra'nın en güzel en özlü tanımı bu dört özelliği sınırları 

içind saklayan Kandıra, her yörenin kıskanacağı bir yerleşim yeridir.  

Kandıra'ya 20 km uzaklıktaki Kefken kıyı yerleşimleri içinde en gelişmiş olanıdır. Denizi, 

kumsalları ve çam ormanları en önemli özellikleridir. Pembe Kayalar mevkii ilginç jeolojik yapısı 

nedeniyle görülmesi gereken yerlerdendir. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, çıkarıldıktan 

sonra sertleşmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Osmanlı döneminde insan gücüyle dikdörtgen 

olarak kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a getirilmiş, Sultan Ahmet Camii dâhil birçok caminin 

yapımında kullanılmıştır.  

 
Fotoğraf 127 - Kandıra Kefken Pembe Kayalar 

Kandıra'ya 27 km, Kefken'e 7 km. uzaklıktaki Cebeci; tertemiz denizi, geniş kumsalları, harika 

tabiatıyla ideal bir tatil yeridir. Özellikle çadır turizminin en yaygın yapıldığı yerdir.  
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Seyrek üzerinden gidilerek ulaşılan Bağırganlı; kendini özgü kayalık kıyıları, güzel plajı ve sakin 

tabiatı ile sakin bir dinlenme yeridir. Kandıra'ya 8 km uzaklıktaki Babaköy sınırları içerisindeki 

Sarısu Deresinin Karadeniz'le birleştiği yerde kurulmuştur. Sakince ve orman içinden süzülen 

Sarısu Deresinde sazan, tatlısu levreği, kefal ve çeşitli tatlısu balıkları avlanmaktadır. Sarısu 

Deresi,1 km uzunluğundaki sahile paralel olarak kumsal bitiminde denize kavuşmuştur. Bu 

haliyle Sarısu, ilginç bir coğrafyaya sahiptir. Denize girebilmek için dereyi salla geçmek 

gerekmektedir. Çadır turizmi Sarısu'da oldukça yaygındır.  

Antik bir kentin üzerinde kurulan Kerpe, 150 metreye kadar sığ denize ve eşsiz kumsallara 

sahiptir. Kandıra'nın en uzak sahilleri, yaklaşık 30 km mesafedeki Uzunkum mevkiinde 

bulunmaktadır. Henüz pek bilinmeyen bir bölgedir. Açık deniz özelliği gösteren bu sahiller 

rüzgârlı havalarda sörf yapılabilecek bir özellik kazanır.  

Kandıra'ya 11 km mesafedeki Seyrek, sahilin en şirin kayalarından birisidir. Çok güzel mesire 

yerlerine sahiptir. Sık ormanların sahille buluştuğu bir görüntüsü olan Kumcağız'da çadır 

kampçılığı ön plana çıkmaktadır.  

 
Fotoğraf 128 - Kandıra Miço Koyu 
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Kerpe ile Kefken arasındaki ormanın içinde bulunan Miço Koyu, çok bilinmemesi nedeniyle gizli 

bir cennet niteliğindedir. Kerpe'den deniz yoluyla ya da Kerpe ile Kumcağız yolu üzerinde sık 

ormanın yürüyerek geçilmesiyle ulaşılabilmektedir. Miço Koyu’nda, taşlar ve kayalıklar çok 

değişik şekiller oluşturmuştur. Bu şekillerden en çok ilgi çekeni de ‘Taş Havuz' denilen kayaların 

çevresini sardığı su parçasıdır. Adeta tabii bir havuz görünümünde olan bu suda yüzmek de 

mümkündür. 

Kefken ve Kerpe başta olmak üzere, Kandıra’ya bağlı kıyılarda su altı çalışmaları da büyük bir 

titizlikle sürdürülmektedir. Üniversiteye bağlı ya da özel, tüm su altı toplulukları; su altı dalış 

eğitim çalışmaları yanında, bölge ile paralel olarak değişik çalışmalar yürütmektedir. Arkeolojik 

maksatlı dalışlarda özellikle Kerpe ve Bağırganlı kıyılarında, tarih öncesi döneme ait kalıntılar 

bulunmuştur. Profesyonel su altı çalışmalarının yanında, bu güzellikleri görmeyi arzulayan 

deniz âşıkları için de amatör su altı eğitim ve keşif dalışları düzenlenmektedir. 

Kandıra bezi ve Kandıra yoğurdu ise ününü tüm türkiye ye duyurmuş Kocaeli’nin yöresel 

ürünlerindendir.  

KARAMÜRSEL 

Karamürsel ilçesi, idari bakımdan Kocaeli iline bağlı, Doğu Marmara Alt bölgesinde, İzmit 

körfezinin güneyinde yer alan bir ilçe merkezidir.7 derece 40 saniye kuzey enlem ve 5 derece 

29 saniye boylam üzerinde bulunur. 

 
Fotoğraf 129 - Karamürsel ilçesi 
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Karamürsel, doğuda Gölcük, güneyde İznik, batıda Yalova, kuzeyde Marmara Denizi ile 

sınırlıdır. Bursa- İzmit karayolu üzerinde İzmit'e 36 km, Yalova’ya 32 kilometre uzaklıkta olan 

Karamürsel 258 km2 alanı ile sanayi ve tarımsal yerleşmeleri yanında iç turizme açık özelliğini 

de korumaktadır. 

Karamürsel, Osmanlılar döneminde, 1888'de “ Müstakil İzmit Mutasarrıflığı”kuruluna kadar, 

idari bakımdan yerel bir yapıya sahip olamadı. Kocaeli, 1888’de “Müstakil İzmit Mutasarrıflığı 

“ adıyla bağımsız sancak oldu. Müstakil İzmit Sancağının kazalarından biride Karamürsel idi. 

Sancakların kaldırılması ile 1924 yılında Kocaeli İli'ne bağlı İlçe olarak kurulmuştur. Belediye 

arşivlerine göre; 1888 ‘de Mutasarrıflıkların kurulmasından 14 yıl sonra 1902 yılında, 

Karamürsel' de ilk Belediye teşkilatı Kuruldu. 

 
Fotoğraf 130 - Kara Mürsel Alp Bey'in Mezarı ve İlk Osmanlı Kadırgasının Maketi 

Osmanlıların ilk kaptan-ı deryası, kahramanlığı ve gözüpekliği sebebiyle Orhan Gazi tarafından 

"kara" lakabını alan Mürsel Paşa'nın fethettiği topraklar. Onun 1327'den sonra donanmasıyla 

birlikte geldiği ve o tarihten bugüne kadar Karamürsel adı verilen bölge, bugün daha çok 

"Pehlivanlar Kenti" olarak bilinir. Gazanfer Bilge minder güreşinde, Aydın Demir ve Ahmet 

Taşçı ise yağlı güreşte, ilçenin yetiştirdiği ünlü sporculardır. 
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İzmit Körfezi'nin güney kıyısında yer alan ilçe, balık lokantaları ve Ereğli beldesindeki balıkçıları 

ile olduğu kadar iç bölgelerde yer alan tabii dinlenme ve trekking alanlarıyla da ünlüdür. Ereğli 

Beldesi haricinde, ilçe merkez ve sahil köylerinde balıkçılık ek gelir ve sportif düzeyde 

yapılmaktadır.  

Bölgenin verimli topraklarında her türlü sebze ve meyve yetiştirmek mümkündür. Kiraz, şeftali 

ve kestane en çok bilinenleridir. Üreticiler sadece kente değil, diğer kentlere de önemli 

miktarlarda meyve ve sebze gönderir. Karamürsel sepetiyle tanınan bu yöremiz, sanayi 

tesislerinin kentte yer almaması dolayısıyla nüfus artışının düşük oranlarda yaşandığı bir 

ilçedir. 

Karamürsel’de, buğdaydan tütüne kadar 15 adet tarla bitkisi çeşidi üretilmektedir. Yağ 

fabrikasının ve pazarlama merkezlerinin yakınlığı, ayçiçeğinde ekim alanlarının artışını 

hızlandırmaktadır. Karamürsel'de 880 hektarlık alanda 18 cins sebze üretilmektedir. İlçede 

iklim koşulları her türlü sebze yetiştiriciliğine uygundur. En fazla ekilişle en büyük payı domates 

üretimi almaktadır. 

 
Fotoğraf 131 - Karamürsel Altınkemer Halk Plajı 

Karamürsel ilçe merkezine 1 km mesafede bulunan Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, sanayi 

tesislerinin ilçede yer almaması ve evsel arıtmaların % 100 oranında arıtılmasının sağlanması 

sebebi ile evsel ve endüstriyel kirlilikten etkilenmemiş ve mavi bayrak almıştır.  
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KARTEPE 

İlçe İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasında yer almaktadır. İlçe'nin batı bölgesinde Köseköy ve 

Arslanbey yerleşim alanları dâhil olmak üzere, doğuya doğru ilerlendiğinde, Köseköy'ün 

hemen batısında Sarımeşe, kuzey kesimde Uzunçiftlik, Uzuntarla ve Eşme, güney kesimde 

Suadiye, Büyükderbent ve Maşukiye, orta kesimde Acısu yerleşimleri bulunmaktadır. Kısaca 

ilçe, doğuda Köseköy yerleşim alanından başlayarak batıda Sapanca Gölü ve Sakarya sınırına, 

yine güneyde ve güneydoğuda Kartepe Dağı'nı içine alacak şekilde Sakarya sınırına, 

güneybatıda ve güneyde Başiskele ilçesine, kuzeyde İzmit İlçesine dayanmaktadır. 

Bölgede yer alan Ketenciler köyü, Kafkas-Rus savaşları sonucu Osmanlı İmparatorluğu 

topraklarına sürülen Adigeler tarafından 1878 yılında kurulan bir köydür. Köyün ilk sakinleri 

önce Varna'ya, daha sonra İzmit, Ketence köyünün şu an bulunduğu bölgeye gelmişlerdir. Köyü 

kuran Adigeler, ilk geldiklerinde tarım ve hayvancılık yapmışlardır. Köy halkının çoğunluğunun 

ipek böcekçiliği yapması nedeniyle köye Ketenciler ismi verilmiştir. 

Uzuntarla beldesi ise; Kafkas-Rus Savaşlarının 1864'de sona ermesi ile önce Balkanlara, daha 

sonra Berlin Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile ikinci bir göçe tabi tutulan çerkezlerden Hacı 

Murat Hacemko tarafından 1879 yılında Hacemko Hable adıyla kurulmuş, resmi işlerde 

Uzuntarla köyü olarak kaydı yapılmıştır. 

Kartepe ilçesi doğu kesimi sanayi ağırlıklı olmakla beraber batıya ilerledikçe Sapanca Gölü'ne 

ulaşılmasıyla Eşme ve Maşukiye ve çevresindeki yerleşim alanları tabii güzelliğe sahiptirler. 

Avusturya'ya karşı amansız savaşlar yapan ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğuna sığınıp 

İzmit'te ölen Macar Kralı Tökeli İmre (thököly İmre) ve eşi İliona Zrinyi için, yaşadıkları köy olan 

Kartepe  İlçesi'nin Karatepe mahallesinde bir anıt bulunmaktadır.  

Kartepe İlçesi, at binmek için son derece elverişli alanlara sahiptir. At haralarının çok olduğu 

hipodrom, orman bölgesi, yaylalar ve Green Park Otel ile Cansu Alabalık Tesislerinde uzman 

seyisler eşliğinde at binilebilir. 
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Fotoğraf 132 - Kartepe Kayak Merkezi 

Sapanca gölü ile sayfiye ve turizm niteliğine sahip olan bölgenin, Kartepe'de otel ve kayak 

tesislerinin yapılmasıyla turizm özelliği yoğunlaşmıştır. İlçede güneye doğru ise Kartepe'ye çıkış 

gerçekleşmekte ve Kocaeli ve çevresindeki tek kayak merkezine ulaşılmaktadır. 

Tabiatın daha derinlerine, yolu olmayan yerlere gidebilmek, her yerden rahatlıkla geçebilmek 

için, gerekirse elde taşınabilecek kadar hafif olması nedeniyle de kısa sürede çok yer 

gezebilmek, aynı zamanda sürat yapıp kötü arazi koşulları ile de mücadele edebilmenin verdiği 

macera duygusu için bisiklet vazgeçilmezdir. Kartepe'nin tüm dağları, yürüyüş parkurları ve 

Kuzuyayla Tabiat Parkı da bisiklet binicileri için elverişli bir alana sahiptir. 

Her yol koşulunun aracı olan ATV, dere, tepe, kum, çamur, yayla, dağ, bayır, çayır alanına sahip 

Kartepe ilçesinde, orman içi ve Yanık Parkuru - Örnekköy'de yapılabilmektedir. 

Motokros için farklı parkurları barındıran Kartepe ilçesi, motosiklet tutkunlarının eğlenmek ve 

aynı kültürü paylaşmak maksadıyla bir araya gelmesi, konaklamalı kamp yapması için 

bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. 

Özellikle Kartepe ilçesindeki iç suların çok olması, balık çeşitliliği ve popülasyonunun yüksek 

olması sebebi ile bu bölgede amatör balık avcılığı oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 
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Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü, Akmeşe yolu üzerinde 

bulunan, halk dilinde Kirazoğlu ve Ketence Baraj Göletlerinin yanı sıra, Derbent deresi ve 

Samanlı Dağı'ndan aşağılara doğru akan berrak derelerinde, başta sazan (aynalı ve pullu 

sazan), turna (oklama), yayın, tatlı su kefali, kızılkanat, gökkuşağı alabalığı ve tabii alabalık gibi 

birçok türü bir arada barındırmaktadır. 

 
Fotoğraf 133 - Sapanca Gölü'nde Kürek Yarışları 

Sapanca gölünün dalgası en düşük bölgesi olan Uzuntarla sahilinde yılın her mevsimi kürek 

idmanı yapılabilmektedir. Bölge resmi müsabakalar için Türkiye'nin en uygun alanlarından bir 

tanesidir. Ayrıca Kürek Milli Takımı ve birçok kulüp bölgede idmanlarını 

yapmaktadır. Böylelikle, kürek sporuna gönül verenler için eşsiz imkânlar oluşmuştur. 

4*4 arazi araçları ile genellikle arazi koşulları zorlu ve tabii güzellikleri yüksek, keşif ve macera 

maksatlı safariler düzenlenmektedir. Bu bakımdan, mükemmle bir çeşitlilik sunan tabiatıyla, 

jeep safari için eşsiz imkânları barındıran Kartepe, ciddi rağbet görmektedir. 

Kartepe, fotoğraf severler için mükemmel bir çeşitlilik sunan, her mevsimde birbirinden güzel 

ışık kırılmalarıyla mükemmel kadraj imkânı veren, tabii güzellikleri ile vazgeçilmez bir foto 

safari alanıdır. 

Orman, mesire alanı ve Sapanca gölü üzerinde yaşayan değişik ve çok sayıda kuş 

türleriyle  Kartepe incelenecek, izlenecek ve fotoğraflanacak güzellikte canlılara ev sahipliği 

yapmaktadır. 
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Fotoğraf 134 - Kartepe Sukaypark Tesisleri 

Sapanca gölü Uzuntarla mevkiinde Kartepe Belediyesince hizmete sunulan Kablolu Su Kayağı 

tesisi her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği, vücudun tüm kaslarını çalıştıran bir spordur. 

Kablolu Su kayağı bir tekne tarafından çekilerek yapılan su kayağı yerine özel tasarlanmış çelik 

direklerden su üstüne 8-12 metre yüksekliğe kurulu bir kablo hattı ile çalışmaktadır. Saatteki 

hızı en az 20 km. en fazla 65 km/hız gidebilmektedir. Aynı anda 12 kişi kayabilmektedir. Kablolu 

Su Kayağı 1-2 saat gibi kısa bir sürede öğrenilebilir. Slalom yapılabildiği gibi; rampadan atlama, 

çıplak ayakla kayma ve günden güne popüler olan wakeboord kayma ile dayanıklılık ve beceri 

kazanabilir. Dünyada 150 civarındaki kablolu su kayağı tesisi bulunmaktadır.  

KÖRFEZ 

395 denize 13.500 m kıyısı ve çok eski tarihe sahip olan ilçemiz tarih içerisinde; brunga, 

Grünge, brunca, Satryas gibi isimleri taşıdıktan sonra 1420 yıllarında Türklerin eline 

geçmesiyle, yarım kalmış konut yerlerinde oluşmasından dolayı Yarımca ismini almıştır. 

27.05.1964 yılında belediye teşkilatının kurulmasıyla çalışmalarına başlamış ve son olarak da 

1988 yılında Körfez ismini alarak ilçe olmuştur. 
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Bölgeye sanayi gelene kadar uğraş olarak (sebze, meyve) bahçıvanlığı ve tarımı seçen yöre 

halkı 1950´li yıllarda başlayan ve hızlanan sanayileşme sonucu, Körfez´de tüten ve yükselen 

fabrika bacalarının çoğalmasıyla halkın geçim kaynağı hemen hemen sanayiye kaymış 

durumdadır. Artık ilçemiz kirazıyla ve sanayisiyle tanınır hale gelmiştir. 

Şimdilerde kiraz üretimi Yukarı Yarımca´nın dağlık bölgelerinde yetiştirilmektedir. İlçemiz, 

toprak, hava, su, ulaşım bakımından uygunluğu endüstriyel alanda gelişmenin nedenleri 

olmuş, bunun sonucunda kırsal, durgun yaşamdan hızla planlı bir şehirleşmeye gidilmiştir. 

Körfez İlçemizden; TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve Demiryolu geçmektedir. Karayollarının 

İlçemiz boyunca uzunluğu 10,000 m’yi bulmaktadır. Deniz ulaşımı da bulunmaktadır. 

 
Fotoğraf 135 - Körfez İlçesi'nde Kurulu Bulunan Tüpraş Tesisleri 

Tüpraş, Petkim, İgsaş ilçenin belli başlı büyük sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca Hereke halı 

dokumacılığı ile ünlü olup, halı dokuma fabrikası bulunmaktadır. 

Körfez ilçemizde denize açık; rıhtım, iskele ve gezi yerleri bulunmakta, turistik Deniz köşkü ve 

Sahil çay bahçeleri halkımıza çağdaş hizmetler sunmaktadır.  
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Fotoğraf 136 - Tütünçiftlik Fener Gölü 

Tütünçiftlik Fener gölü çevre düzenlemesi kapsamında Uluslararası standartlara (Formula 

yarışlarının da yapılabildiği) uygun oto yarış pisti, yapay göl, halka açık 3 km´lik kıyı bandı ve 

parklar halkın hizmetindedir. Yine Yarımca´da bulunan Açık Hava Tiyatrosu 12.000 m2´lik 

alanda 5000 kişilik antik üslup ile kültür faaliyetlerinde büyük hizmet vermektedir. 

İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayie dayalıdır. İlçede yetiştirilen başlıca tarımsal 

ürünler buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, zeytin, armut, elma, üzüm, kirazdır. Sebze ve meyvecilik 

ön plandadır. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği, tavukçuluk ve arıcılık 

yapılmaktadır. 
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3.10.   İlgi Grubu Ve Paydaş Analizi  

 
Fotoğraf 137 - Turizm Yazarları Kartepe'de Buluşuyor etkinliği 

Kocaeli ilinde 2012 yılı itibariyle tabiat turizmi ile ilişkili 13 dernek bulunmaktadır. Master Planı 

ile alakalı yapılan toplantılarda bu derneklerle irtibat kurulmuş ve onların görüşleri alınmıştır. 

1.   Yazlık Kültür ve Tabiatı Koruma Derneği 

2.   Kocaeli Büyük Derbent Kartepe Turizm Tanıtma ve Koruma Derneği 

3.   Kerpe Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği 

4.   Kandıra Kefken Kovanağzı Ky. Gel. Güz. ve Trz. Der. 

5.   Kocaeli Turizm Derneği 

6.   İzmit Arslanbey Turizm Tanıtma ve Çevre Koruma Derneği 

7.   Kandıra Çevre ve Ormanları Güzelleştirme Derneği 

8.   Gölcük Kültür ve Çevre Derneği 

9.   Körfez Hereke Çevre Derneği 

10. Marmara Orman ve Çevre Koruma Derneği 

11. İzmit Orhan Mahallesi Kültür Varlıklarını Koruma Derneği 

12. Karadeniz Kefken Pembe Kayaları Koruma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 

13. Kartepe Turizm Derneği 
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4.      KOCAELİ TABİAT TURİZMİ ARZI 

4.1 Kocaeli’nin Tabiat Turizmi Değerleri   

(Tabiat Turizmi Arzı) 

 
Şekil 12 - Türkiye Turizm stratejisi Kavramsal Eylem Planı 

Yerel ekonomide çeşitlilik yaratan tabiat turizmiözellikle tarıma dayalı aktivitelerle yeterli 

istihdam sağlayama- yan yerel halka doğrudan veya dolaylı yeni iş olanakları sağlamıştır. 

Turistlerden elde edilecek gelirler ilimizde- ki tabii ve kültürel kaynakların koruma ve 

bakımlarına harcama yapılması için maddi olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda ormanları, 

florası, yaylaları, göllerinin yanı sıra zengin tarım kaynaklarına sahip olan bölgemiz- de, kırsal 

alandaki potansiyeli harekete geçirerek tarıma dayalı turizmi geliştirmek mümkündür. Çiftlik 

evle- rinde konaklama, yöredeki el sanatlarını geliştirme, tabiat ile bütünleşme, geleneksel 

yayla ya da çiftlik evlerinin restorasyonu yoluyla turizm ayrı bir boyut kazanabilir. 

İlimizin iki ayrı denize kıyısının olması, yayla turizmine elverişli platolar, orman zenginliği, tabii 

güzelliği olan çok sayıda mekan, kış turizmine uygun alan, yamaç paraşütü, dağcılık sporları, 

trekking, bisiklet turları ve daha birçok turistik aktivite ile birlikte değerlendirildiğinde oldukça 

önemli bir destinasyon olma özelliğindedir. 
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Turizm istatistik verilerine göre Türkiye’ye 1 yıl içinde gelen turistin %28’i İstanbul’a 

gelmektedir.  Doğru ve etkin tanıtım ile İstanbul’a gelen turistlerin yüksek oranda ilimize de 

ziyaretleri sağlanabilir. Bir sanayi kenti olarak tanınmış ilimizin tabii güzellikleri ve tabiat 

turizmiadına yüksek potansiyelinin fark edilmesi ile birlikte, turist sayısındaki artış hem 

bölgenin ekonomik kaynağını artıracak hem de sanayi dışında farklı iş istihdamlarını 

yaratacaktır. Böylelikle ilimiz farklı bir vizyona sahip olacağı gibi “kirletmeden ve tabii 

kaynakları tahrip etmeden” finansal bir kaynak elde etmiş olacaktır. 

Sonuç olarak; 

• Mevcut tabiat parklarının yansıra yeni tabiat parkı potansiyeliyle,  

• Kartepe kış turizmi ile  

• Şelaleleri, denizleri, şifalı termal sularıyla,  

• Etnik kültürün yaşatıldığı birçok bölgesiyle,  

• Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Hereke Halısı gibi birçok el sanatı ile  

• Pişmaniye, Ayva Cezeryesi, Kandıra Yoğurdu gibi kendine özgü yöresel lezzetleriyle,  

• 100’ün üzerinde trekking güzergahı ile,  

• Müzeleri, tarihi evleri ve tarihi kalıntılarıyla,  

• Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi, İzmit Körfezi Sulak Alanı, Sapanca Gölü 

kıyısı vasıtasıyla kuş ve flora-fauna gözlem imkanlarıyla, 

• Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağları ile Kocaeli yoğun tabiat turizmi potansiyeline 

sahiptir. 

 
Fotoğraf 138 - Kuzuyayla Tabiat Parkı 
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4.2.   Kocaeli İli’nde Tabiat Turizmi Maksatlı Kullanılan Ve Koruma Statülü Alanlar 

4.2.1. Tabiat Parkları 

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. 

Kocaeli ili tabiat parkı ilan edilen yerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Adı İlçesi 

Ballıkayalar Tabiat Parkı Gebze 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı Gebze 

Beşkayalar Tabiat Parkı Gölcük- Başiskele 

Uzuntarla Tabiat Parkı Kartepe  

Suadiye Tabiat Parkı Kartepe 

Kuzuyayla Tabiat Parkı Kartepe 

Eriklitepe Tabiat Parkı Gölcük 

Uzunkum Tabiat Parkı Kandıra 

Tablo 22 - Kocaeli İli Tabiat Parkı İlan Edilen Yerler 
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Şekil 13 - Kocaeli İli Korunan Alanlar Haritası 

4.2.1.1. Ballıkayalar Tabiat Parkı 

Ballıkayalar Tabiat Parkı Marmara bölgesinde Kocaeli ili, Gebze-Dilovası ilçeleri sınırlarında 

bulunmaktadır. Ballıkayalar Tabiat Parkı 1603 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Ballıkayalar Tabiat Parkı karayolu ulaşımı bakımından oldukça elverişli bir konuma sahiptir. 

Türkiye’nin en önemli ana arterlerinden olan D100 karayolu ile E 80 TEM otoyolu proje alanının 

yaklaşık 4 km güneyinden geçmektedir. D100 karayolundan Tavşanlı sapağından, E 80 TEM 

otoyolundan ise Dilovası 2 ayrımından kuzeye yönelip, Tavşanlı köyünün içinden geçerek 

Ballıkayalar Tabiat Parkı’na ulaşmak mümkündür. 

Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın Uzun Devreli Gelişme Planı mevcuttur. Alanda bilgilendirme 

tabelaları, piknik masaları,  çeşmeler mevcuttur. 

Ballıkayalar Tabiat Parkı,   tabiat yürüyüşü, dağcılık sporu ve kaya tırmanışı için uygundur. Alan 

içerisindeki kanyonlar, şelale ve gölet görülmeye değerdir. Alanda bulunan kanyon boyunca 

foto safari imkânı bulunmaktadır. 
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Ballıkayalar Tabiat Parkı, değişik noktalarda farklı peyzaj özellikleri göstermektedir. Bunlardan 

ana kaynak değeri niteliğindeki, park alanın güneyinde yer alan Ballıkayalar Vadisi derin 

kanyon tipi özellik gösterir. Kanyon duvarları ile birlikte, vadi içindeki akarsuyun kireçtaşlarını 

eritmesi ve aşındırması sonucunda oluşan oyuklar, kovuklar, dev kazanları ile bunları 

çevreleyen tabii bitki örtüsü tabiat parkının en önemli tabii peyzaj değerleridir. Ayrıca tabiat 

parkı içerisinde zengin bir biyolojik çeşitlilik mevcuttur.  

Alan içerisinde gelincik,  sansar, porsuk, yaban kedisi, saz kedisi yanı sıra birçok böcekgil ve 

kurbağa çeşitleri, gümüş martı, kumru, üveyik, guguk, ishakkuşu, kukumav, yalıçapkını, ibibik, 

tepeli toygar, kızılgerdan, kuyrukkakan, alakarga ve kuzgun görebilmek mümkündür. Ayrıca 

IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan su samuru (NT), ağaç kurbağası (NT) ve tosbağa (VU) ile Bern 

Sözleşmesi ile koruma altına alınmış kertenkele, yılan ve yarasa çeşitleri de mevcuttur. 

Kocayemiş/sandal ve akçakesmenin baskın tür olduğu kanyonda; menengiç, defne, mersin, 

katır tırnağı, funda ve yabani meyve ağaçlarının oluşturduğu bir vejetasyon görülür.  

Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisine otoparklar, günübirlik kullanım alanları (piknik masası, çöp 

kovası, ocak, spor ve çocuk oyun alanı, sızdırmasız fosseptikli tuvalet, büfe, kır lokantası, 

manzara seyir noktaları, mescit, çeşme vb.), çadırlı kamp alanı ve tanıtım birimi yapılacaktır. 

Ballıkayalar Tabiat Parkı, Türkiye’deki kaya tırmanışının da tarihçesini başlatan bir niteliğe 

sahip diyebiliriz. 1970’li yıllarda bir kaç kaya tırmanışçısının rota açmasıyla başlayan bu serüven 

artık her seviyeye uygun 100’ü aşkın rotasıyla, pek çok kişiyi tabiatı ile buluşturuyor ve 

tırmanışı sevdiriyor. 

Yöre halkı tarafından anlatılana göre; eskiden alan içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak 

benimseyen arılar, buralarda kendi peteklerini ve ballarını üretiyormuş. Kara kovan olarak 

bilinen bu peteklerden dolayı zamanla bölge, bal mağaraları, ballı mağaralar, bal kayaları, 

Ballıkayalar olarak farklı şekillerde anılmaya başlamıştır.  

Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda; kamp-karavan, tabiat yürüyüşü, kuş gözlemi, foto safari ve kaya 

tırmanışı gibi tabiat turizm aktiviteleri yapılabilecek potansiyel bulunmaktadır.   
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Şekil 14- Ballıkayalar Tabiat Parkı Ulaşım 

 
Fotoğraf 139-Ballıkayalar Vadisi 
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Fotoğraf 140 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Bulunan Gölet 

 
Fotoğraf 141 - Ballıkayalar Şelalesi 
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Fotoğraf 142 - Ballıkayalar Tabiat Parkı, Ballıkayalar Deresi 

 

Fotoğraf 143 - Ballıkayalar Tabiat Parkı Mağaralarında Yaşayan Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus 

Hipposideros) (Fotoğraf Ü.Malkoçoğlu) 
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Fotoğraf 144 - Ballıkayalar Tabiat Parkı 

 
Fotoğraf 145 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Leylek Göçü (Fotoğraf: Ümit Malkoçoğlu) 
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4.2.1.2. Beşkayalar Tabiat Parkı 

Beşkayalar Tabiat Parkı Marmara bölgesinde Kocaeli İli, Başiskele-Gölcük İlçeleri sınırlarında 

bulunmaktadır. Beşkayalar Tabiat Parkı 1099 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Tabiat parkı,  Bursa–İzmit arasındaki D130 karayolu proje alanının kuş uçuşu yaklaşık 12 km 

kuzeyinden geçmektedir. Son 2 km’si toprak olmak üzere 23 km’lik bir yol ile önce D130 Yolu 

Yuvacık ayrımından güneye yönelip, Yuvacık yerleşmesinin batısından geçip, sonra güneye 

doğru Kiraz dereyi takip ederek tabiat parkına ulaşılabilmektedir. 

Tabiat parkının içinden, Sıcakdere ve Soğuk dereleri geçmektedir. Yörenin Beşkayalar isminin 

alması da bu derelerin birleşme noktasında bulunan beş adet yüksek kayalıktan ileri 

gelmektedir. Bu derelerin parçaladığı dağ profili gösteren tabiat parkı, İzmit körfezinin yaklaşık 

12 km güneyinde Samanlı Dağlarının kuzey yamaçlarında yer alır.   

İsmini bölgedeki derelerin birleşme noktasında bulunan beş adet yüksek kayalıktan alan 

Beşkayalar Tabiat Parkı; vadi boyları, derin kanyonları, bilimsel ve eğitsel açıdan zengin 

çeşitliliğe sahip bitki örtüsü, yaylaları, mağaraları, çadırlı kamp alanları, trekking güzergahları, 

manzara açılımları, eşsiz tabii güzellikleri,  yaban hayatı ve açık hava rekreasyonu yönünden 

zengin potansiyel arz eden yapısı ile ayrı bir öneme sahiptir.  Tabiat yürüyüşü dışında kamp ve 

günübirlik kullanım alanları açısından alternatif oluşturmaktadır.  

Uzun devreli gelişme planı sınır değişikliği nedeni ile revize edilerek onaylanmıştır. Alanda 

yapılan planlamalar çerçevesinde, Beşkayalar Tabiat Parkı’na cam seyir terası, kır lokantası, kır 

evleri, WC, günübirlik kullanım alanları yapılacaktır. 

Ağaç yetişmesi mümkün olmayan kayalıklar, orman içi açıklıklar ile ziraat alanı hariç bütün 

Tabiat parkı alanı orman örtüsü ile kaplıdır. Alanın genelini, kayın, gürgen ve kestane ile karışık 

meşcereler meydana getirir. Bu karışıma yer yer akçaağaç, dişbudak ıhlamur, meşe gibi türler 

de katılmaktaysa da, karışımdaki oranları çok azdır. Alanda ayrıca porsuk, göknar, sarıçam, 

kızılağaç, söğüt, ceviz, çınar gibi türlere de rastlanılmaktadır. Dik kanyon vadilerini çevreleyen 

yaklaşık 2500 ha orman alanına sahip tabiat parkı yaban hayatı bakımından da oldukça 

zengindir.  Yedi ayrı endemik türün tespit edildiği alanda kurbağa, tosbağa, kertenkele, yılan 

ve yarasa türleri mevcuttur.  
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Ayrıca alan içerisinde kafkas sincabı, hasancık, yediuyur, fındık faresi, kurt, gelincik, sansar, 

porsuk, su samuru, boz ayı, yaban kedisi, vaşak ve karaca’da görülmüştür. 

Beşkayalar Tabiat Parkı’nda, 82 familyaya ait 336 cins ve bu cinslere ait toplam 435 takson 

tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 107’si (% 24,6) Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesinin, 31’i 

(%7,1) Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin, 21’i (% 4,8) Öksin (Euxin), 6’sı (%1,4) Hirkano-Öksin 

(Hyrcano-Euxin) ve 3’ü (% 0,7) İran-Turan fitocoğrafya bölgesinin elementidir. Geri kalan 267 

takson (% 61,4) ise çok bölgeli ya da herhangi bir fitocoğrafya bölgesine ait değildir. 

Alanda yetişen türler endemizm ve tehlike kategorileri bakımından incelendiğinde, 6 tür 

ülkemize özgü (endemik) olup, bunların tamamı LR (Lower Risk- Az Tehdit Altında) 

kategorisindedir. Ayrıca endemik olmadığı halde nadir bulunan türlerden Arum 

byzantinum’un (ıılan yastığı) da literatürlere göre alanda ve/veya alana yakın çevrelerde 

yetiştiği ve VU (Vulnerable- Zarar Görebilir) kategorisinde değerlendirildiği tespit edilmiştir. 

 
Şekil 15- Beşkayalar Tabiat Parkı Ulaşım 
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Fotoğraf 146 - Beşkayalar Tabiat Parkı Sınırlarında Bulunan Soğukdere 

 

 
Fotoğraf 147 - Beşkayalar Tabiat Parkı Girişi 
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Fotoğraf 148 - Beşkayalar Tabiat Parkı'nda Orman Dokusu 

 
Fotoğraf 149 - Beşkayalar Tabiat Parkı'nda Bulunan Şelaleler 
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Fotoğraf 150 - Beşkayalar Tabiat Parkı'nda Bir Deli Menevşe (Sıklamen)  

Fotoğraf 151 - Beşkayalar Tabiat Parkı'nın Adını Aldığı 5 Kaya 
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Fotoğraf 152 - Beşkayalar Tabiat Parkı Yürüyüş Yolu 

 

4.2.1.3. Kuzuyayla Tabiat Parkı 

Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kartepe ilçesi, Maşukiye ve Derbent beldeleri sınırları içinde, 

Kartepe’nin İzmit körfezi ve Sapanca gölünü gören kuzey bakısında bulunmaktadır. Kuzuyayla 

Tabiat Parkı 109,7 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Tabiat parkı, İstanbul, Sakarya, Bursa illeri gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim 

alanlarına yakındır ve ulaşım kolaylığı mevcuttur. Alan İzmit merkez ilçeye 27 km, Gölcük 

ilçesine 44 km, Sakarya iline 72 km, Yalova iline 77 km ve İstanbul iline 130 km mesafede, İzmit-

Sakarya, İzmit-Yalova karayollarına 25 km mesafede bulunmaktadır. Kartepe ilçesine 

gelindikten sonra Suadiye, Maşukiye ya da Derbent beldelerinden Kartepe’nin zirvesine doğru 

çıkıldığında zirveye gelmeden tabiat parkına ulaşmak mümkündür.  

Çam, kayın, ıhlamur ağaçları ve rengârenk çiçeklerle çevrilmiş Kuzuyaylası’na gelindiğinde 

temiz havanın ve vahşi tabiatın birbiriyle kaynaştığı görülür. Konaklama alanına ve şehir 

merkezine yakınlığı ile turizm açısından değerli bir potansiyele sahiptir. Sessizliği ve tertemiz 

orman havasının yanı sıra eşsiz İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasına sahiptir. Deniz ve 

göl manzaralı birkaç dağdan biri olan Kartepe’de bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı merkeze göre 
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10 derece daha düşük ve hafif esintili havasıyla, kışın kara doyacağınız, yazın ise serin hava da 

piknik yapabileceğiniz bulunmaz nimettir. Samanlı dağlarının en yüksek noktasında bulunan 

bu yayla çadır veya karavanla da kamp yapılabilecek tabii güzelliklere sahip yaz ve kış 

faydalanılabilecek bir yerdir. 

Gelişme planı mevcuttur. Alanda kır lokantası, mescit, tuvalet, tabel,  piknik masası, kamelya, 

giriş ünitesi, çocuk oyun grubu, yağmur barınağı, su deposu yapılmıştır. 

Kuzuyayla Tabiat Parkı’na 2018-2019 yıllarında, alanın işletmecisi Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Gençlik Eğitim Merkezi projesi yapılacaktır. Proje kapsamında; orman 

köşkleri, kır lokantası, idare ve hizmet binası, mekanik tesis binası, çok maksatlı eğitim salonu, 

tırmanma duvarı, masa tenisi, sportif tesisler, toplantı salonu, giriş kontrol kulübesi, otopark, 

mescit, macera parkı, koordinasyon parkuru, depo, paintbol sahası, amfi, santranç alanı, wc, 

teleski bulunmaktadır. 

 
Şekil 16- Kuzuyayla Tabiat Parkı Ulaşım 



 
 

249 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 
Fotoğraf 153 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Bulunan Bazı Tesisler 

Fotoğraf 154 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndan İzmit Körfezi'ne Bakış 
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Fotoğraf 155 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Sonbahar 
 

  
Fotoğraf 156 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Kış Turizmi 
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Fotoğraf 157 - Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndan Sapanca Gölü Manzarası 

 
Fotoğraf 158 - Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda Kış Turizmi 
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4.2.1.4. Suadiye Tabiat Parkı 

Suadiye Tabiat Parkı, Kartepe ilçesi sınırları içerisinde Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın yaklaşık 4 km 

batısında yer alır. Suadiye Tabiat Parkı 36,98 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Suadiye Tabiat Parkı coğrafi olarak Marmara bölgesi Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırları dâhilinde, 

Suadiye Beldesi sınırlarında, 1602 rakımlı Kartepe’nin bitişiğinde, Marmara körfezi ve Sapanca 

gölünü gören kuzey-kuzeybatı bakısında yer almaktadır. Sahanın kuzeyi devlet ormanı, güneyi 

Kartepe, batısı devlet ormanı ve Pazarçayırı köyü, doğusu yine devlet ormanı ile çevrilidir. 

İstanbul, Adapazarı, Bursa illeri gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim alanlarına 

yakındır ve ulaşım kolaylığı mevcuttur. Tabiat parkı Suadiye merkezine 10 km, İzmit merkez 

ilçeye 20 km, Maşukiye beldesine 16 km, Sapanca ilçesine 25 km uzaklıkta olup, aynı zamanda; 

Gölcük ilçesine 25 km, Adapazarı iline 50 km, Yalova iline 77 km ve İstanbul iline 100 km 

mesafede bulunmaktadır. D-100 karayolundan Kartepe ilçesine gelindikten sonra Hacı Halim 

Mahallesi Çuhane caddesine oradan İzmit, Enverpaşa, Gökkuşağı caddeleri geçilerek 

Arslanbey Kartepe caddesi istikametinde tabiat parkına ulaşmak mümkündür.  

Alanın gelişme planı mevcuttur. Saha içerisinde ikaz levhaları, piknik masası, kamelya, çocuk 

oyun grubu, seyir terası ve giriş kontrol kulübesi bulunmaktadır. Tabiat parkına 2016-2017 

yıllarında enerji nakil hattı, idari bina, mahalli ürün satış üniteleri, WC ve mescit yapılmıştır. 

Alana kır lokantası, orman köşkleri, telesiyej, sportif tesis yapılacaktır. 

Suadiye içerisinde zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve Marmara Körfezi’ne doğru muazzam 

derinlik mevcuttur. Şehir merkezine yakınlığı nedeniyle turizm açısından değerli bir 

potansiyele sahiptir. Ayrıca her yıl temmuz ayında geleneksel hale gelen Kartepe Yayla 

Şenlikleri ve uçurtma yarışmaları düzenlenmektedir. 

Suadiye Tabiat Parkı karaçam, göknar, kayın, kestane, gürgen, meşe çınar, böğürtlen, meşe, 

defne florası dikkat çekmektedir. Çoğunlukla saf kayın ormanı mevcuttur. Düşük rakımlı 

yerlerde kestane ve meşe türleri karışım yapmaktadır. Yaylada dağ çileği, kivi ve elma 

yetişmektedir. 
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Tabiat parkı içerisinde yer alan belli başlı ağaç-ağaççık, çalı ve otsu türler; karaçam (Pinus 

nigra), Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana), doğu kayın (Facus orientalis), Anadolu 

kestanesi (Castaneum sativa), adi gürgen (Carpinus betulus), meşe (Quercus spp.), doğu çınarı 

(Platanus orientalis), titrek kavak (Populus tremulas), eğrelti otu (Pteridium aquilinum), defne 

(Laurus nobilis), orman sarmaşığı (Hedera helix), orman gülü (Rhododendron ponticum), ayı 

üzümü (Arctostaphylos spp.), böğürtlen (Rubus fruticosus)’dır. 

Tabiatın cazibesi ile yapılan günübirlik piknik maksatlı kullanımlar dışında, tabiat yürüyüşü, 

bisiklet ve yamaç paraşütü gibi spor aktivitelerinin yapılmasına imkân tanıyan sahanın 

ortasından Kartepe zirvesine doğru uzanan 7 m genişliğinde 450 m uzunluğunda asfalt yol 

bulunmaktadır. 

 
Şekil 17-Suadiye Tabiat Parkı Ulaşım 
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Fotoğraf 159 - Suadiye Tabiat Parkı Genel Görünüş 

 
Fotoğraf 160 - Suadiye Tabiat Parkı Mahalli Ürün Satış Üniteleri ve İdari Bina 
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Fotoğraf 161 - Suadiye Tabiat Parkı’nda Kır Menekşeleri (Viola Gracilis) 

 
Fotoğraf 162 - Suadiye Tabiat Parkı’ndan İzmit Körfezi Manzarası 
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4.2.1.5. Uzuntarla Tabiat Parkı 

Uzuntarla Tabiat Parkı, Kartepe ilçesi sınırları içerisinde Göllerdüzü mevkiinde yer almaktadır. 

Uzuntara Tabiat Parkı 189,8 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Bitki örtüsü, iklim özellikleri, seyir özellikleri bakımından farklı bir tabii yapıya sahiptir. 

Uzuntarla Tabiat Parkı İzmit‘e 22 km, Derince’ye 32 km, Körfez’e 37 km, Gölcük‘e 38 km, 

Sakarya iline 23 km mesafededir. 

Uzuntarla Tabiat Parkı; rekreasyonel kullanıma uygun topoğrafik yapısı tam kapalı ve boylu 

meşe ağaçlarıyla kaplı yeşil dokusu, Sapanca gölüne doğru güzel manzara açılımları ile 

günübirlik piknik yapmaya son derece uygun bir alandır. 

İstanbul, Adapazarı ve İzmit illerine yakınlığı ulaşım kolaylıkları çevrede rekreasyonel kullanıma 

uygun orman alanlarının azlığı tam kapalı meşe ağaçlarından oluşan orman dokusu, bilhassa 

yaz aylarında serinletici rüzgârları alabilmesi ile yüksek rekreasyonel potansiyele sahiptir. 

Saha geneli boylu, çok sık ve ince çaplı meşe ağaçları ile kaplıdır. Üst tabakada meşe (Quercus 

pedinculata ve Q.sessiliflora), gürgen (Carpinusbetulus), kayın (Fagusorientalis) ağaçlarından 

oluşan bu meşcerede asli tür meşedir. 

Alt tabakada, kocayemiş (Arbutusunedo), funda (Ericaarborea), yemişen (Crateegusspp.), 

muşmula (Mespilusgermenica), böğürtlen (Rubus frueticosus), kızılcık (Cornusmas) ve değişik 

çayır otları mevcuttur. 

Alanın gelişme planı mevcuttur. Tabiat parkı içerisinde piknik masaları ve sahanın tanıtımını 

yapmak maksadıyla raket pano bulunmaktadır. Uzuntarla Tabiat Parkı’nın işletmecisi olan 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tabii Yaşam Parkı” yapılmaktadır. Proje 

kapsamında; çocuk hayvanat bahçesi, klinik ve karantina binası, idari bina, mescit, wc, kır 

lokantası, stres parkuru, lemur evi, egzotik kuş evi, çocuk oyun alanı, macera parkı, sergi 

salonu, otopark, sundurmalar, göletler, ahşap seyir platformları, barınaklar bulunmaktadır. 

Tabiat parkında kızıl geyik, alageyik, ceylan, yaban keçisi, kertenkele, kurt, kunduz, sincap ve 

karga serçe atmaca, doğan, kartal gibi kuş türleri bulunmaktadır. 
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Tabiat parkı sınırları içerisinde tabiat yürüyüşü yapabilirsiniz.  Yaban hayvanlarını tabii yaşam 

yerlerinde gözlemleyebilirsiniz. 

 
Şekil 18-Uzuntarla Tabiat Parkı Ulaşım 

 
Fotoğraf 163 - Uzuntarla Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 164 - Uzuntarla Tabiat Parkı Göletleri 

 
Fotoğraf 165 - Uzuntarla Tabiat Parkı'nda Bulunan Geyikler 
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Fotoğraf 166 - Uzuntarla Tabiat Parkı Flora Yapısı 

 
Fotoğraf 167 - Uzuntarla Tabiat Parkı'nda Tabiat Yürüyüşü 
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4.2.1.6. Gaziler Dağı Tabiat Parkı 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı, Gebze ilçesi sınırları içerisinde 104 ha büyüklüğünde bir alanı 

kaplamaktadır. Gaziler Dağı Tabiat Parkı,  yakın çevresi kent dokusuyla kaplı olmasına rağmen 

çam, kavak, ardıç ağaçlarıyla kaplı, yemyeşil dokuya sahip bir orman parçasıdır. 

Alanın gelişme planı mevcuttur. Saha içerisinde büfe, kır lokantası, futbol sahası, basketbol 

sahası, voleybol sahası, normal ve engelli piknik masaları bulunmaktadır. 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı yerleşim merkezlerinin yoğun ve stresli yaşam ortamından 

uzaklaşmak isteyen bölge halkının açık hava rekreasyonel faaliyetlerini karşılamaktadır. 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda bulunan restaurant da yiyecek hizmeti verilmektedir. Yine alan 

içerisinde yer alan piknik masaları ve barbekülerle piknik yapma olanağı mevcuttur. Gaziler 

Dağı Tabiat Parkı’nda konaklama tesisi yoktur. Tabiat parkı yakınındaki Gebze İlçesi’nde 

konaklama imkânı bulunabilir. 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı’na Kocaeli ilinin, Gebze ilçesinin içinden, D-100 karayolundan ve TEM 

otoyolundan asfalt yolla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Gaziler Dağı Tabiat Parkı Gebze’ye 0,2 

km, İzmit’e 55 km, İstanbul’a 45 km, Sakarya’ya 100 km mesafededir. 

Tabiat parkı içerisinde üst tabakayı oluşturan hakim bitki örtüsü dikim yolu ile getirlmiş olan 

ağırlıklı sahil Çamı olmak üzere Karaçam Adi Ardıç, Meşe (Quercus spp.), Titrek Kavak, Koca 

Yemiş Sakız Ağacı, Akdeniz Defnesi, Böğürtlen, Laden Çayırotları Vardır. Alan içerisinde yaban 

domuzu, karaca, keklik, alakarga, kartal karatavuk, sincap, çakal, şahin gibi hayvanlar tespit 

edilmiştir.  

Alanda ağaçlarla kaplı bir alan olması sebebiyle ormanlık alan içerinde tabiat yürüyüşü 

yapılabilir. Tabiat parkı içerisindeki at harasında atlara binme imkânı bulunmaktadır. Spor 

alanlarında her yaşa uygun spor yapabilme imkânı vardır. Alanda bulunan restaurant da yeme 

içme imkânı mevcuttur. Ayrıca çok sayıda piknik masaları ve barbekülerle günübirlik 

rekreasyonel ihtiyaç karşılanmaktadır.  
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Şekil 19-Gaziler Dağı Tabiat Parkı Ulaşım 

 
Fotoğraf 168 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 169 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı Kır Lokantası 

 
Fotoğraf 170 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 171 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı At Harası 

 
Fotoğraf 172 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı'nda Tabiat Yürüyüşü 
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4.2.1.7. Uzunkum Tabiat Parkı 

Uzunkum Tabiat Parkı, Kandıra ilçesi merkezine yaklaşık 25 km mesafededir. Tabiat parkına 

ulaşım, Kandıra’dan kuzeye doğru giden Kandıra-Kefken yolu takip edilerek Cebeci mahallesi 

üzerinden kuzeye devam edilmek suretiyle sağlanır. 

Uzunkum Tabiat Parkı; Kandıra ilçesi Çamkonak-Cebeci mevkiinde yer almaktadır. Uzunkum 

Tabiat Parkı 235 ha büyüklüğündedir. Gelişme planı mevcuttur. Uzunkum Tabiat Parkı’na 

2018-2019 yıllarında altyapı (elektrik, su, yol ve çevre düzenleme) tesisleri yapılacaktır. Altyapı 

tesisleri tamamlanınca Uzunkum Tabiat Parkı’na orman köşkleri, kır lokantası, plaj 

düzenlemesi, giriş kontrol kulübesi, mescit, WC, çadırlı kamp alanı yapılacaktır. 

Uzunkum Tabiat Parkı’nın büyük bir bölümü orman alanı olup alanın kuzey kesimlerini kumul 

ve kayalık alanlar oluşturmaktadır. Sahip olduğu orman ve kumul alanlarıyla önemli kaynak 

değerlere sahiptir. 

Uzunkum Tabiat Parkı flora açısından oldukça zengindir. IUCN listesinde EN (Endangered: 

Tehlikede) kategorisi içerisinde olan kum zambağı, tabiat parkı kumul alanı boyunca yayılış 

göstermektedir. Çok yıllık ve soğanlı bir bitki olan kum zambağı, Türkiye’de kayıt altına alınan 

tek Pancratium türüdür. 

Karadeniz kıyısında yer alan Uzunkum Tabiat Parkı’nın kuzey kesiminde, mevkiye “Uzunkum” 

adını veren kumsal mevcuttur. Güney kesimi, tabiiliğini koruyan orman örtüsü ile kaplı 

yamaçlar üzerinde yer almaktadır. Saha içerisinde 3 adet tabii gölet bulunmaktadır. Tabiat 

parkı içerisinde 1. Dünya Savaşı’ndan kalma tarihi 5 adet tarihi atış mevzisi bulunmaktadır. 

 
Fotoğraf 173 - Uzunkum Tabiat Parkı’nda Kum Zambakları ve Kuşlar 
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Şekil 20-Uzunkum Tabiat Parkı Ulaşım 

 
Fotoğraf 174 - Uzunkum Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 175 - Uzunkum Tabiat Parkı 

 
Fotoğraf 176 - Uzunkum Tabiat Parkı Kumsalında Yayılış Gösteren Kum Zambakları 
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4.2.1.8. Eriklitepe Tabiat Parkı 

Eriklitepe Tabiat Parkı, Gölcük ilçesi, İrşadiye köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Eriklitepe 

Tabiat Parkı 63 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. 

Burada ağaç, ağaçcık ve otsu bitkilerden oluşan vejatasyon sayısı çok fazladır. Yörede kayın, 

ardıç, kocayemiş, böğürtlen, laden, çayırotları türü flora bulunmaktadır. Kayın ağaçları ile kaplı 

alanlar görülmeye değerdir. Kayın ağaçlarının yanı sıra ormangülü de yaygın durumdadır. 

Ayvazpınardan gelerek İznik’e giden yolun yaklaşık 1 km’si alan içinden geçmektedir.  Eriklitepe 

Tabiat Parkı, Gölcük ilçe merkezinden 20 km, İzmit merkezden ise 45 km uzaklıkta 

bulunmaktadır. Ulaşım Gölcük ilçesinden İrşadiye köyüne, oradanda 5 km. lik orman yoluyla 

sağlanmaktadır. 

Alanın gelişme planı mevcuttur. Eriklitepe Tabiat Parkı’nda 2017 yılında başlanan proje 

uygulama çalışmaları devam etmektedir.  Orman köşkleri, kır lokantası, idari bina, sıhhi tesis, 

çadırlı kamp alanı, yürüyüş yolu, seyir kulesi, su deposu, büfe, enerji nakil hattı, macera parkı, 

foseptik, mahalli ürün satış ünitelerinin yapımı %90 oranında tamamlanmıştır. Projenin 

tamamlanmasıyla alanda kır lokantası, büfe gibi tesislerde yiyecek hizmeti sağlanacak, kır 

evleri (bungalov) ve çadırlı kamp alanı faaliyete geçecektir. 

Alan içerisinde Andresuyu diye bilinen su kaynağı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzce suyun 

alanda etkin kullanımı maksadıyla su deposu ve su isale hattı yapılmıştır. 

Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği (IUCN)  Kırmızı bülteninde NT 

(Neredeyse tehdit altında) türler listesinde bulunan Sarıyılan (Elaphe quatuorlineata) ve 

Anadolu Sıvacısı (Sitius krueperi)’nın yanı sıra BERN Sözleşmesi Ek-II de (Kesin Koruma 

Altındaki Hayvan Türleri) yer alan incekertenkele, arı şahini, orman tırmaşıkkuşu, şakrakkuşu, 

mavi baştankara, yeşil çıvgın, çıtkuşu, cücefare, kafkassincabı gibi birçok türe de tabiat parkı 

sınırlarında rastlanmıştır. 

Eriklitepe Tabiat Parkı piknik yapabilme olanağına sahiptir. Eriklitepe Tabiat Parkı’nda proje 

uygulama çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanmasıyla alan rekreasyonel 
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faaliyetlere hazır hale gelecektir. Tabiat yürüyüşü, macera parkı, kuş gözlemi gibi etkinlikler 

yapılabilecektir. 

 
Şekil 21-Eriklitepe Tabiat Parkı Ulaşım 

 
Fotoğraf 177 - Eriklitepe Tabiat Parkı Sosyal Yapıları 
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Fotoğraf 178 - Eriklitepe Tabiat Parkı 

 
Fotoğraf 179 - Eriklitepe Tabiat Parkı İçinden Geçen Yol 

 
Fotoğraf 180 - Eriklitepe Tabiat Parkı’nda Açan Kardelen (Galanthus Elwesii) 
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Fotoğraf 181 - Eriklitepe Tabiat Parkı Macera Parkı 

 
Fotoğraf 182 - Eriklitepe Tabiat Parkı’nda Kış 
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4.2.2. Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme Ve Koruma Sahaları  

Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kandıra İlçesi sınırlarında Çalköy, Doğancılı, Kefken 

arasında Karadeniz kıyısında bulunmaktadır. 1.019 ha büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır.   

Kandıra ilçesinden Kızılcapınar köyü yönüne Karadeniz istikametinden gidilerek, alana ulaşmak 

mümkündür. 

Kocaeli merkeze 50 km, Kandıra merkeze 10 km uzaklıktaki Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası, florası ve iklimi ile yaban hayvanlarının yaşamasına elverişli ve uygun bir habitat 

ortamıdır. Kandıra ilçesi sınırlarında bulunan sahanın kuzeyinde Karadeniz, batısında ve 

güneyinde çam ormanları, doğusunda ise Sarısu deresi bulunmaktadır. Sarısu deresinde ağ, 

kimyasal veya patlayıcı ile yapılan balıkçılık tamamen yasak olup, yalnızca sportif olta 

balıkçılığına izin verilmektedir.   

Birçok gölet ve dere ile birlikte orman ve tarım arazilerinin bulunduğu sahada; karaca 

(capreolus capreolus) ve kızıl geyik (cervus elaphus) hedef korunan türüdür. Bunun yanı sıra 

çakal, tilki, kurt, domuz, sincap, sansar, gelincik, kunduz, porsuk, keklik, sülün, çulluk, bıldırcın, 

ördek, kaz, karatavuk, karga, atmaca, doğan, martı, karabatak, sığırcık, florya, iskete, bülbül, 

baykuş, saksağan, ispinoz, üveyik ve tahtalı kuşu mevcuttur.  

Ayrıca, küçük batağan, gri balıkçıl, sutavuğu, tahtalı kukumav alaca baykuş yeşil ağaçkakan kır 

kırlangıcı, ev kırlangıcı, ak kuyruksallayan,  çıtkuşu,  karabaşlı ötleğen, kızılgerdan,  bülbül 

sarıasma, kızıl sırtlı örümcekkuşu,  saksağan, ispinoz ve çütre’nin üreme bölgesidir. Pasbaş 

patka, tepeli karabatak, ibibik ve guguk kuşu türleri için ise olası üreme yeridir. 

Kuzey Anadolu’nun tamamı gibi burada da hem Akdeniz hem de Karadeniz bitki 

formasyonlarına rastlamak mümkündür.  

Alanın orman formasyonunu kısmen koruyabilmiş ağaç toplulukları başta meşe, kestane ve 

kayın hâkimiyetindeki; gürgen, söğüt vb. ağaçlarla karışık ormanlardır. Orman altı 

vejetasyonundaki genellikle Akdeniz defneleri, kartal eğrelti otu, fundalar ve tükürük otu gibi 

otsulardan oluşur. Bunlardan meşe ve fundalar, defne ve böğürtlenlerle birleşerek maki 
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örtüsünü oluştururlar. Bunlara bazen çalı formasyonunda veya genç olan çam türleri ile 

meşeler de dahil olur.   

Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yapmış 

olduğu Sarısu’nun avi faunası çalışmasında alanda 165 kuş türünün tespit edildiği 

belirtilmektedir. Bu sayı Kocaeli’nde kaydedilmiş olan tüm kuş türlerinin %66’sını, tüm 

Türkiye’de tespit edilen türlerin ise %35,33’ünü kapsamaktadır. Tespit edilen türlerin 36’sı yaz 

göçmeni, 52’si kış göçmeni, 33’ü transit göçmen, 44’ü ise yerlidir. 

Yönetim ve Gelişme Planı mevcuttur. 2017 yılında alana kuş gözlem kulesi yapılmıştır.  

Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda; tabiat yürüyüşü, kuş gözlemi, foto safari ve tabiat 

eğitimi gibi tabiat turizm aktiviteleri yapılabilecek potansiyel bulunmaktadır.   

 
Şekil 22-Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
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Fotoğraf 183 - Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sarısu Deresi 

 
Fotoğraf 184 - Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
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Fotoğraf 185 - Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Bulunan Fotokapanlarla Görüntülenen Karaca 

4.2.3. 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 ve Su İşleri 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 
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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 

Geyik ve karaca gibi av hayvanlarının hayat alanlarına sahip olan Almanya’da yılda 58 bin geyik, 

1 milyon 200 bin civarında karaca avlattırılırken; Türkiye’de yalnızca 40 geyik ve 30 karacanın 

avlattırılmasına izin verilmektedir. 

Kocaeli il sınırları içerisinde 13 adet Devlet Avlağı bulunmaktadır.  

ADI İLÇE 

Akmeşe Devlet Avlağı İzmit 

Darıca Devlet Avlağı Darıca 

Derince Devlet Avlağı Derince 

Gebze Devlet Avlağı Gebze 

Gölcük Devlet Avlağı  Gölcük 

İzmit Devlet Avlağı İzmit 

Kandıra Devlet Avlağı Kandıra 

Karamürsel Devlet Avlağı  Karamürsel 

Kartepe Devlet Avlağı  Kartepe 

Kefken Devlet Avlağı  Kandıra 

Körfez Devlet Avlağı  Körfez 

Kutluca Devlet Avlağı Körfez 

Uzuntarla Devlet Avlağı Kartepe 

Tablo 23 - Kocaeli İli Devlet Avlakları 
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4.2.3.1. Akmeşe Devlet Avlağı  

2015 yılında 25.872,23 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili İzmit ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 23 - Akmeşe Devlet Avlağı KMZ 

4.2.3.2. Darıca Devlet Avlağı  

2015 yılında 21.276,85 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Darıca ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Şekil 24 - Darıca Devlet Avlağı KMZ 
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4.2.3.3. Derince Devlet Avlağı  

2015 yılında 32.498,64 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Derince ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 25 - Derince Devlet Avlağı KMZ   

4.2.3.4. Gebze Devlet Avlağı  

2015 yılında 22.371,14 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Gebze ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 26 - Gebze Devlet Avlağı KMZ   
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4.2.3.5. Gölcük Devlet Avlağı  

2015 yılında 24.049,13 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Gölcük ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 27 - Gölcük Devlet Avlağı KMZ 

4.2.3.6. İzmit Devlet Avlağı  

2015 yılında 20.644,97 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili İzmit ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 28 - İzmit Devlet Avlağı KMZ 
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4.2.3.7. Kandıra Devlet Avlağı  

2015 yılında 28.626,02 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Kandıra ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Şekil 29 - Kandıra Devlet Avlağı KMZ 

4.2.3.8. Karamürsel Devlet Avlağı  

2015 yılında 24.563,92 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Karamürsel ilçesi sınırları 

içerisinde kalmaktadır.  

 
Şekil 30 - Karamürsel Devlet Avlağı KMZ 
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4.2.3.9. Kartepe Devlet Avlağı  

2015 yılında 40.979,01 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 31 - Kartepe Devlet Avlağı KMZ 

4.2.3.10. Kefken Devlet Avlağı  

2015 yılında 19.625,90 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Kandıra ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Şekil 32 - Kefken Devlet Avlağı KMZ 
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4.2.3.11. Körfez Devlet Avlağı  

2015 yılında 37.821,37 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Körfez ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. 

 
Şekil 33 - Körfez Devlet Avlağı KMZ 

4.2.3.12. Kutluca Devlet Avlağı  

2015 yılında 13.065,75 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Körfez ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Şekil 34 - Kutluca Devlet Avlağı KMZ 
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4.2.3.13. Uzuntarla Devlet Avlağı  

2015 yılında 14.713,96 ha alanda tescil edilmiş olup Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Şekil 35 - Uzuntarla Devlet Avlağı KMZ 

4.2.4. Mesire Yerleri 

Kocaeli ilindeki mesire yerleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Sakarya 

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğu altındadır. Kocaeli ilinde C tipinde 97, A tipinde 6 ve B 

tipinde 3 adet olmak üzere toplam 106 adet mesire yeri bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 186 - Karamürsel Aşıklar Tepesi Mesire Yeri 
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ADI TİPİ İLÇE MEVKİİ ADI ALANI (HA) İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Gölkaypark C İZMİT Biçkideresi 4.83 İZMİT 

Paşasuyu C İZMİT GökçeviranKöyü 51.17 İZMİT 

Çubuklubala C İZMİT Çamlıtepe 6.48 İZMİT 

Acısu MeşelikTepe C KARTEPE Acısu MeşelikTepe 19.75 UZUNTARLA 

Alikahya C İZMİT 
Durhasan- 
Elmatepe 

8.07 İZMİT 

Erenler köyü C İZMİT Çayırköy- Erenler 2.14 İZMİT 

DümbüldekPınarı C DERİNCE Karagöllü Köyü 2.3 TAŞKÖPRÜ 

Çınarlıdere C DERİNCE Çınarlıdere 29.09 TAŞKÖPRÜ 

ÇerkeşliSandıkkaya C DİLOVASI 
Çerkeşli Köyü 
Sandıkkaya Mevkii 

5.46 DİLOVASI 

Çerkeşli Adatepe C DİLOVASI 
Çerkeşli KöyüAdatepe 

Mevkii 
9.89 DİLOVASI 

Sandıkkaya C DİLOVASI 
Çerkeşli Köyü 
Sandıkkaya Mevkii 

5.69 DİLOVASI 

Köseler Köyü C DİLOVASI DelihasanÇökeği 5.25 DİLOVASI 

Tepecik Köyü C DİLOVASI Karacasu 32.43 DİLOVASI 

Kargalı Köyü C DİLOVASI Kırma 5.69 DİLOVASI 

Çerkeşli- İmes C DİLOVASI İMES-OSB 0.543  

Gaziler Dağı C GEBZE Yumrukaya 5.2 GEBZE 

Eskihisar C GEBZE Arpalık Mevkii 10.21 GEBZE 

Ovacık C GEBZE Erenler Tepe 10.53 MOLLAFENARİ 

Kuştepe C GEBZE Çayırova 19.68 GEBZE 

Cumaköy C GEBZE DübekteşMevkii 4.14 MOLLAFENARİ 

Mollafenari C GEBZE ÇataldağMevkii 8.73 MOLLAFENARİ 

Bekirpaşa 
Belediyesi 

C KANDIRA Sarısu Mevkii 10.3 KEFKEN 

Kıncıllı C KANDIRA Kıncıllı Mevkii 29 KEFKEN 

Kumcağız C KANDIRA Kefken Köyü 2 KEFKEN 

Çalköy C KANDIRA Çalköy Mevkii 4.26 KEFKEN 

Çakırcaali Köyü C KANDIRA Şahin Tepesi 3.3 KANDIRA 

Bağlar Düzü C GEBZE Pelitli Köyü 11.55 GEBZE 

Pelitli Köyü C GEBZE Damga Tepe 11.35 GEBZE 

Kurtyeri C KANDIRA Kurtyeri 6.64 KEFKEN 

Kandıra Beledi- 
yesi 

C KANDIRA 
Doğancılı KöyüSarısu 
Mevkii 

3.03 KEFKEN 

Plastik C GEBZE Karabayır 2.4 GEBZE 

Yayla Dere C GEBZE Kızılcık Tepe 8.41 MOLLAFENARİ 

Diliskelesi C GEBZE Diliskelesi 1.02 GEBZE 

Yeşil Babaköy C KANDIRA BabaköyMevkii 0.46 KEFKEN 

Köseler C DİLOVASI Topraktepe 6.02 DİLOVASI 

Ballıköy C KÖRFEZ Ballıköy 21.06 KÖRFEZ 

İlimtepe C KÖRFEZ İlimtepe 25.04 KÖRFEZ 

Akören C GEBZE Ağıkoru Tepe 7.97 GEBZE 

Pınar C KANDIRA PınardüzüKöyü 0.35 KEFKEN 

Kefken C KANDIRA KovanağzıMevki 5.61 KEFKEN 
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ADI TİPİ İLÇE MEVKİİ ADI ALANI (HA) İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Akpınar C İZMİT Arızlı TokiKonutları 16.74 İZMİT 

Pınarcık C GEBZE 
Tavşanlı KöyüPınarcık 
dere 

2.24 GEBZE 

Hereke C HEREKE KüllüktepeMevkii 1.76 HEREKE 

Kefken (A Tipi) A KANDIRA Kefken Köyü 4.4 KEFKEN 

Kerpe (A Tipi) A KANDIRA Kefken Köyü 1.12 KEFKEN 

Kovanağzı (A 
Tipi) 

A KANDIRA Kefken Köyü 5.9 KEFKEN 

Düzmeşe (B Tipi) B GEBZE Düzmeşe Köyü 36.2 GEBZE 

Gaziler Dağı (B 
Tipi) 

B GEBZE Yumrukaya 101.36 GEBZE 

Defnelik C KARTEPE Maşukiye 1 SUADİYE 

Güzelbahçe C KARTEPE Kartepe Yolu 20 SUADİYE 

Doğantepe C KARTEPE HamzadağHacıömerdüzü 10.91 SUADİYE 

Derbent C KARTEPE 
Maşukiye Arabakonağı 
Altı 

14 SUADİYE 

Derbent 2 C KARTEPE 
Maşukiye Arabakonağı 
Altı 

18.74 SUADİYE 

KirazlıyaylaMaşu
kiye 

C KARTEPE Maşukiye 1.2 SUADİYE 

Maşukiye Sey- 
irtepesi 

C KARTEPE MaşukiyeDefneliksırtı 2.28 SUADİYE 

Kartepe 
KarpuzÇatlatan 

C KARTEPE MaşukiyeMuşmulalık 1.32 SUADİYE 

Mavi Düş C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Yayla C KARTEPE MaşukiyeAygırdere 3.2 SUADİYE 

Yazıcı C KARTEPE MaşukiyeAygırdere 0.5 SUADİYE 

Maşukiye 1 C KARTEPE Kartepe Yolu 1.1 SUADİYE 

Maşukiye 2 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 3 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 4 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

MAŞUKİYE- 
MANZARA 

C KARTEPE KARTEPE YOLU 4.68 SUADİYE 

Maşukiye 6 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 8 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 10 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 11 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 12 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 13 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 16 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 18 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 19 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 20 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.8 SUADİYE 
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ADI TİPİ İLÇE MEVKİİ ADI ALANI (HA) İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Maşukiye 21 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.8 SUADİYE 

Maşukiye 22 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 23 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.5 SUADİYE 

Maşukiye 24 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 26 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 27 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 28 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 29 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 30 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 31 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 32 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 33 C KARTEPE Kartepe Yolu 1 SUADİYE 

Maşukiye 34 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.5 SUADİYE 

Maşukiye 35 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.6 SUADİYE 

Maşukiye 36 C KARTEPE Kartepe Yolu 0.8 SUADİYE 

Aşıklar Tepesi C KARAMÜRSEL Aşıklar Tepesi 0.26 KARAMÜRSEL 

AyvazpınarKöyü C GÖLCÜK Ayvazpınar 0.43 GÖLCÜK 

Soğuksu C BAŞİSKELE BahçecikSoğuksu 8.86 KADIRGA 

M. A. Şelalealtı C KARTEPE MaşukiyeAygırdere 0.61 SUADİYE 

M. A. Akasya C KARTEPE MaşukiyeAygırdere 0.92 SUADİYE 

AYTEPEPARK C BAŞİSKELE AYTEPE 4.1 YUVACIK 

Aytepe C BAŞİSKELE Servetiyecami 1.09 YUVACIK 

Yuvacık Paşadağ C BAŞİSKELE Paşadağ 0.45 YUVACIK 

EskiyaylaTeknep
ınar 

C BAŞİSKELE S. Cami Eski- yayla 17.44 YUVACIK 

Ayrıgezegen C KARTEPE Maşukiye 1 SUADİYE 

Kirazlıtepe C KARTEPE M. Kirazlıyayla 1.71 SUADİYE 

Yuvacık A Tipi A BAŞİSKELE Kanlıdere 14.18 YUVACIK 

Kadırga B Tipi B GÖLCÜK Yazlık Beldesi 7.14 KADIRGA 

Çamlıktepe C KARAMÜRSEL Kadriye KöyüÇamlık 1.01 KARAMÜRSEL 

Avrakdere A Tipi A GÖLCÜK Yeniköy-Avrak- dere 165.51 KADIRGA 

Şehitlik Tepe C BAŞİSKELE ServetiyekarşıArapoğlu 0.71 YUVACIK 

Tablo 24 - Kocaeli İli Mesire Yerleri 
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Fotoğraf 187 - Çınarlıdere Mesire Yeri 

 
Fotoğraf 188 - Ayrıgezegen Mesire Yeri 
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4.2.5. Seçkin Özellikli Diğer Sahalar 

Yörükler Obası Tabiat Parkı Teklif Sahası:  Kocaeli ili Gebze ilçesi Yağcılar, Denizli mevkiinde 

bulunmakta olup teklif aşamasındadır. 106,93 ha alana sahiptir. Alan çam türleri, kayın, 

gürgen, sedir, kavak ve meşe türleri ile kaplıdır. Saha içerisinde ziyaretçileri memnun edecek 

belli başlı görsel peysaj ve estetik değer olarak sayılabilecek pek çok özellikte yer vardır. 

Bunlardan başlıcaları yılan tepesi, kurt tepesi, yılan deresi, ayvah deresi ve sarpeğrek deresi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda geniş yayla alanları mevcuttur.  

 
Fotoğraf 189 - Yörükler Obası Tabiat Parkı Teklif Sahası 

Alan dışında 500 yıllık Gebze Sığırlık orman alanında konargöçer ve hayvancılıkla geçimini 

temin eden 22 yörük ailesi mevcuttur.  Sahanın genelinde tabiat yürüyüşü fotoğrafçılık, piknik, 

sportif olta balıkçılığı gibi aktiviteler yapılmakta, günübirlik geziler ve turlar düzenlenmektedir.   

Saha çevresinde yaşayan yöre halkı geleneksel olarak Ağustos ayında alan içerisinde çadırlar 

kurarak yörük şenlikleri düzenlemektedirler.  

Sahaya yapılacak yatırımlar sonrası tanıtım yapılarak alana çok fazla ziyaretçinin geleceği ve 

ekoköy yapılarak kırsal kalkınmaya destek olunması planlanmaktadır.   
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Fotoğraf 190 - Yörükler Obası Yakınında Yaşayan Yörükler 

İnönü Yaylası:  İnönü Yaylası 1050 metre yükseklikte görülmeye değer bir yayladır. Yaklaşık 

500 metre genişlikte ve bir kaç km uzunluğunda olan yayla da dağınık vaziyette ev yapılarını 

göreceksiniz. Karadeniz‘den göçen insanların konuşlandığı yayla içinden başlayacak 

yürüyüşümüz sertleştirilmiş toprak yoldan yükselmeye başlayacak. Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla dikilen yürüyüş yolu tabelalarını yol boyunca görmek 

mümkün. 

 
Fotoğraf 191 - İnönü Yaylası 



 
 

289 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Menekşe Yaylası: Kocaeli'nin Yuvacık bölgesinde bulunan Menekşe Yaylası, yeşilin hakim 

olduğu tabiatıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Şehir kalabalığından uzaklaşıp Yuvacık 

otellerinde kalan tatilciler, Menekşe Yaylası'nın güzelliğine mutlaka şahit oluyor. Menekşe 

Yaylası, özellikle tabiat sporları için oldukça elverişlidir. Öyle ki, tabiat severler tarafından 

sürekli ziyaret edilir. Burada trekking yapabilir, bisikletle çevreyi keşfedebilirsiniz. Yuvacık'ta 

bulunan tabiat spor kulüplerinin düzenlediği yürüyüşlere dahil olarak da yaylayı 

keşfedebilirsiniz. Büyüleyici güzellikteki bu tabiat, sizlere farklı manzaralar sunacak. Yayla; 

İstanbul'a 135 km uzaklıktadır. Başiskele'ye 15 km, İzmit'e ise 30 km'lik mesafede yer alıyor. 

 
Fotoğraf 192 - Menekşe Yaylası 

Kaya Üstü Yaylası: Kaya üstü yaylası Tepecik köyünün güney doğusunda kalan kayalık alanın 

arkasındaki yayladır. İzmit körfezine ve bölgeye hakim bir yayladır. Eskiden kullanılan iki tane 

yayla evi bulunmaktadır. Yayla sık ormanların içindedir. Tepecik köyünden sonra 7 kilometre 

kadar toprak araç yolunu takip edildiğinde yaylaya varılabilir. Tabiat yürüyüşü alanların 

ortasındaki yayla, kamp yapmak için ideal bir yerdir.   
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Fotoğraf 193 - Kaya Üstü Yaylası 

Kirazlı Yaylası: Kirazlı Yaylası, büyük bir piknik alanıdır. Yaylada hem doyasıya piknik yapabilir 

hem de yaylanın sahip olduğu manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.  

Manzaradan İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü görülebilmektedir. Bir hafta sonu tabiat ile baş başa 

kalmak ve tabiatın verdiği huzurun tadını çıkarmak istiyorsanız gideceğiniz en ideal yer 

Kirazlı yaylasıdır. Temiz havası, tabiatı, tabii ormanları, insana huzur veren akarsuları ile huzur 

bulacağınız ve ruhunuzu dinlendireceğiniz bir yer.  

Deniz seviyesinden yüksekte yer alan sapanca gölünün kıyısında piknik yapmak ve biraz daha 

yükseğe çıkıp Kirazlı yaylasından sapanca ve İzmit manzarasını izlemek insanın deşarj olmasını, 

ruhunu yenilemesi ve huzur bulmasını sağlıyor. Kirazlı yaylası tabiat yürüyüşü yapmak, tabii 

manzarayı izlemek, geceyi tabiatta geçirmek, ailecek piknik yapmak için cennetten bir köşe 

gibidir.  

Soğucak Yaylas: 900 dönüm kadar bir araziye sahip olan Soğucak Yaylası, 1.100 m. 

yüksekliğinde ve Sapanca’ya 17 km. mesafededir.  
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Sapanca-Muradiye Köyü istikametinden, Erdemli Köyü’ne gelmeden önce sağa ayrılan yolu 

takip ederek, 35 dakika kadar süren bir yolculukla yaylaya ulaşmak mümkündür. 

En yoğun dönemi, temmuz ayının ikinci haftasına denk gelen yayla şenlikleri zamanıdır. Yöre 

halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların katılımıyla tam bir panayır havasında geçen 

“Soğucak Yayla Şenlikleri”, bir gün sürmekte, ancak yayla daha şenliklere bir hafta kala 

dolmaya başlamaktadır.  

Yayla şenlikleri kapsamında, bisiklet ve at yarışları, karakuşak güreş müsabakaları, folklor 

gösterileri ve sanatçıların katılımıyla halk konserleri düzenlenmektedir. 

 
Fotoğraf 194- Soğucak Yaylası 
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4.2.6. Doğal Sit Alanları 

Doğal sit;  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kanunun 3.Maddesinin a bendinde 

yer alan tanımlara göre; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü 

özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.   

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. 

Doğal Sit ve Tabiat Varlığı arasındaki fark nedir? Bir başka ifade ile, “tabiat varlığı” mağara, anıt 

ağaç ve ağaç toplulukları gibi korunması gereken tabii varlıkları ifade ederken, “doğal sit” 

korunması gerekli tabii bir alanı ifade eder.  

Kocaeli ilindeki başlıca doğal sit alanları: 

Ballıkayalar Tabiat Parkı 

Beşkayalar Tabiat Parkı  

Pembekayalar 

Ereğli Kentsel Sit Alanı 

Gultepe Nekropolü 

Pembekayalar: Kocaeli ili Kandıra ilçesi Kefken beldesinde bulunan bu kayalar ilginç jeolojik 

yapısıyla görülmesi gereken yerlerdendir.  

Prehistorik buluntu varlığının yanısıra, antikçağdan itibaren taş ocağı olarak kullanılmıştır. 

Suyun içinde yumuşak olan kayalar çıkarıldıktan sonra sertleşmektedir. Bu özellikleri sebebiyle 

Osmanlı Döneminde dikdörtgenler şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul’a taşınmış ve 

mimaride kullanılmışlardır.  

Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarı başta olmak üzere birçok Osmanlı eserine hayat veren 

'Pembe Kayalar' ilginç jeolojik yapısıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.  Özellikle hafta sonu 

https://www.haberler.com/sultanahmet/
https://www.haberler.com/rumeli/
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binlerce kişi 'Pembe Kayalar'a gelerek, hem fotoğraf çektiriyor hem de yüzüyor. Bazı 

vatandaşlar ise kayalar üzerine balık tutmayı tercih ediyor.  

 

 
Fotoğraf 195 - Pembekayalar 

Ereğli Kentsel Sit Alanı:  1921 Yılında Yunanlılar tarafından yakılan beldenin 1992 yılından 

itibaren yeniden kurulnuş, o dönemde anadolu evleri örnek alınarak yapılan evler, koruma 

altına alınmadıkları için yok olmaktadır. Cumbalı balkonları oymalı salkım saçak çatılarıyla 

eski Türk Anadolu evlerinin özelliklerini yansıtır. 

 
Fotoğraf 196 - Tarihi Ereğli Evleri 
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Gültepe Nekropolü:  İzmit merkezine yaklaşık 2 km. mesafede Gültepe Mahallesi, eski İstanbul 

yolu üzerinde ve TEM otoyolu kenarındadır. Antik çağ nekropolü ile Bizans Dönemine ait kutsal 

yapı kalıntısı (hipoje) karayollarının yaptığı yol çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Kocaeli Müze 

Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı arkeolojik çalışmalarla elde edilen küp, gözyaşı şişesi, ayna gibi 

Roma dönemine ait buluntular müzeye kazandırılmıştır. 

 

 

 
Fotoğraf 197 - Gültepe Nekropolü 
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İlçe Adı Sit Adı 

Kandıra Kefken Adası I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kandıra Kefken I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kandıra Babalı Tarihi Sit Alanı 

Kandıra Karahasanlar Roma Nekropolü Ve Taş Ocağı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kandıra Seyrek Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kandıra Kerpe (Kıncıllı) Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kandıra Miço Koyu Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Karamürsel Valide Köprü Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Karamürsel Ereğli Kentsel Sit Alanı 

Karamürsel Semetler Köyü Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Karamürsel Yalakdere Kentsel Sit Alanı 

Karamürsel İnebeyli Köyü Taşağıl Mahallesi Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Namazgah Mezarları Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Belen Mevkii Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Yağcılar Tarihi Yol Kalıntısı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Hereke Kentsel Sit Alanı 

Körfez Cumaköy Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Tepecik I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Tepecik I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 2 

Körfez Hereke I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Hereke Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Hereke Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Körfez Yağcılar I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Derince Çenedağ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Derince Çenedağ Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Derince Küplübayır Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Derince Kaşıkçı Köyü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
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İlçe Adı Sit Adı 

Gölcük Manastır Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Gölcük Saraylı Kentsel Sit Alanı 

Gölcük Değirmendere Eski Yalı Mahallesi Kentsel Sit Alanı 

Gölcük Saraylı Köyü Mezarlığında Bizans Sarayı Kalıntısı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Gölcük Yazlık Roma Nekropolü Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Başiskele Astakos I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Başiskele Astakos Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Başiskele Liman Caddesi Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Başiskele Vezirçiftliği Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Başiskele Paşadağ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenimahalle Hipoje Yeraltı Mezar Odaları Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenimahalle Hipoje Yeraltı Mezar Odaları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Akpınar Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Seka Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit İç Kale Ve Çevresi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit İç Kale Ve Çevresi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit İç Kale Ve Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Gultepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Topcular Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Gultepe Nekropolü Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Gultepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Çukurbağ Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Çukurbağ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Umuttepe Kabaoğlu Köyü Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Umuttepe Kabaoğlu Köyü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenidoğan Hipoje Yeraltı Mezar Odaları Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenidoğan Hipoje Yeraltı Mezar Odaları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenidoğan Hipoje Yeraltı Mezar Odaları Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
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İlçe Adı Sit Adı 

İzmit Durhasan Mezarlığı Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Sepetçi Köyü Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Cubuklu Osmaniye Gürgen Mevkii I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Serdar Mahallesi Arızlı Köyü Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Serdar Mahallesi Arızlı Köyü Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Serdar Mahallesi Arızlı Köyü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Arızlı Kabaoğlu Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenidoğan Pantelemon Manastırı Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Yenidoğan Pantelemon I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Trugut Mahallesi Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Çukurbağ Terzibayırı Sur Duvarı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmit Çukurbağ Terzibayırı Sur Duvarı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı(2) 

İzmit İçkale Kentsel Sit Alanı 

İzmit İç Kale I. Arkeolojik Sit Alanı 

Kartepe B.Derbent I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kartepe Sarımeşe Tatar Mezarlığı Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Gebze Eskihisar Kentsel Sit Alanı 

Gebze Sultan Orhan Camii Kentsel Sit Alanı 

Gebze Eskihisar I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Gebze Kayapınar Mevkii Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Gebze Ören Mevkii Iı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Darıca Darıca Kışlası Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Dilovası Tavşancıl Kentsel Sit Alanı 

Dilovası Adatepe Nekropol Alanı Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Dilovası Yılanca Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Dilovası Tavşancıl I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Dilovası Köseler Köyü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Tablo 25 - Kocaeli İli Sit Alanları 
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4.3. Kocaeli İlinin Bilinirlik Değerlendirmesi 

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

1- Milli Park ve benzeri sahalar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Ballıkayalar Tabiat Parkı Gebze B - T 

Beşkayalar Tabiat Parkı Başiskele B 

Eriklitepe Tabiat Parkı Gölcük B 

Kuzuyayla Tabiat Parkı Kartepe B 

Suadiye Tabiat Parkı Kartepe B 

Uzuntarla Tabiat Parkı Kartepe B 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı Gebze B 

Uzunkum Tabiat Parkı Kandıra - 

Tablo 26 - Milli Park ve Benzeri Sahalara Ait Bilinirlik Tablosu Tablosu 

 

Fotoğraf 198 - Ballıkayalar Tabiat Parkı 
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Kocaeli Milli Park ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Dünyada ve Türkiye’de çevre bilincinin giderek 
artması,  Koruma Alanlarına olan ilginin ve bilincin 
yükselmesi, 

Eriklitepe TP ve Uzuntarla TP’nın zengin kaynak 
değerinin olmaması ve mesire yeri özelliği 
göstermeleri,  

Tabiat Parkı şeklinde tek elden yönetilmeleri, Tabiat Parklarında konaklama imkânının olmaması,  

Tabiat Parklarında tarım ve hayvancılık gibi ekonomik 
faaliyetlerden kaynaklı bir baskının var olmaması, 

Erikitepe TP, Suadiye TP, Kuzuyayla TP ve Uzuntarla 
TP Gelişme Planlarının yapım aşamasında olmaması, 

Ballıkayalar TP ve Beşkayalar TP’nın Uzun Devreli 
Gelişme Planlarının bitmiş olması, 

STK desteklerinin düşük olması,  

Ballıkayalar TP, Beşkayalar TP ve Kuzuyayla TP yeterli 
büyüklükte olması diğerlerininde ise sınır genişleme 
talebinin olması, 

Tabiat Parklarını korumada yetersizlik, 

Elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin var oluşu. 
Uzuntarla TP ve Eriklitepe TP’nın biyolojik açıdan az 
türe sahip olması, ekosistem olarak çeşitli ve ilginç 
olmaması,  

 Tabiat Parklarına yakın havaalanı olmaması, 

 Nitelik-nicelik olarak personel yetersizliği, 

 Alanla alakalı yapılan bilimsel çalışmaların yetersizliği, 

 Tabiat Parklarında tanıtımın yetersizliği. 

Fırsatlar Tehditler 

Coğrafi bilgi sisteminin gelişmiş olması,  Ballıkayalar TP ve Beşkayalar TP içerisinde sit 
alanlarının olması,   

Ücretli /ücretsiz tanıtım fırsatlarının olması,  Ballıkayalar TP ve Beşkayalar TP içerisinde özel 
mülkiyet olması,  

Nüfusun artış hızının düşük oluşu ve eğitim seviyesinin 

yükselmesi. 
Beklenti gerçekleşmeme ihtimalinin varlığı,    

 Yerel yöneticilerin kırsal kalkınmada turizmi gerek ve 
yeter şart olarak görmeleri,  

 
Tabiat Parklarına gelen ziyaretçilerin tabii değerler 

hakkında fazla bilgi sahibi olmaması 

 Uyarı, tanıtım, yönlendirme ve bilgilendirme 
donatılarının yetersizliği, 

 

Tabiat Parklarında özellikle kentli nüfusun piknik 

maksatlı kullanımlarının denetim altında olmaması ve 

ekosistem üzerinde baskı oluşturması. 

Tablo 27 - Milli Park ve Benzeri Sahalara Ait SWOT Analizi Tablosu 
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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; 

Yerel halka yönelik bilinçlendirme toplantıları organize etmek, Pilot bölge seçimleriyle örnek uygulamalar 

yaparak bu uygulamaları diğer yörelere yaymak. 

Tabiat Parklarında tabiat turizmini içine alan model planlar geliştirmek maksadıyla Ar-Ge kuruluşlarıyla işbirliği 

yaparak planların uygulanmasını sağlamak. 

Tabiat Parklarına uyarı, tanıtım, bilgilendirme tabelaları sayılarının arttırılarak gelen ziyaretçilerin tabii kaynak 

değerlerine zararını en az düzeye indirmek. 

Tabiat Parklarında tahribat ve benzerinin önlenmesi için lüzumu halinde mekanik tedbirler alınması, 

jandarmanın bu hususları da gözetmesi, muhtarların duyarlı davranmaları 

Tabiat Parklarımızın fuarlar,  televizyon, dergi ve benzeri kaynaklarda tanıtılması, yerli ve yabancı tur İzmit 

acenteleri ile görüşme yapılarak tanıtılması 

Tabiat Parklarının biyoçeşitliliğinin Üniversitelerle işbirliği yapılarak belirlenmesi, 

Kocaeli Şube Müdürlüğünün Tabiat parkları konusunda balakalı personelle güçlendirilmesi. 

Ekstrem sporların yapılabilmesi için tesis kurulması ve tanıtılması. 

Tablo 28 - Milli Park ve Benzeri Sahalara Ait SWOT Analizi Tablosu (Devamı) 

 
Fotoğraf 199 - Uzuntarla Tabiat Parkı 
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Yaban Hayatı Geliştirme ve Yerleştirme Sahaları ile Avlaklar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Seyrek Yaban Hayatı  
Geliştirme Sahası 

Kandıra B 

Akmeşe Devlet Avlağı İzmit B 

Darıca Devlet Avlağı Darıca B 

Derince Devlet Avlağı Derince B 

Gebze Devlet Avlağı Gebze B 

Gölcük Devlet Avlağı  Gölcük B 

İzmit Devlet Avlağı İzmit B 

Kandıra Devlet Avlağı Kandıra B 

Karamürsel Devlet Avlağı  Karamürsel B 

Kartepe Devlet Avlağı  Kartepe B 

Kefken Devlet Avlağı  Kandıra B 

Körfez Devlet Avlağı  Körfez B 

Kutluca Devlet Avlağı Körfez B 

Uzuntarla Devlet Avlağı Kartepe B 

Tablo 29 - YHGS, YHYS ile Avlaklara Ait Bilinirlik Tablosu 

Kocaeli YHGS, YHYS ve Avlaklara ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Zorlu Kış aylarında yaban hayata yem 
desteğinin yapılabilmesi  

Personel yetersizliği  

Koruma Kontrol Teşkilatının olması  
Kaçak Avcılığın fazla olması ve taşıma kapasitesinin üstünde 
avcı gelmesi  

Envanterinin yapılması  Araç ve ekipman Yetersizliği  

Tescilli Avlak Sayısının Arttırılma imkanı   Yetişmiş av kılavuzlarının olmayışı  

 
Avcıların avlaklara yakın yerde konaklama imkanının 
olmayışı  

Tablo 30 - YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu 
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Fırsatlar Tehditler 

Av Turizmine ilgi duyan insan sayısının yeterli 

olması  
Envanter Giderlerinin yüksek olması sebebi ile mali külfet  

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişmesi   Arazinin engebeli olması 

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; 

Avlaklarımızın görsel ve yazılı basında tanıtılması  

Şube Müdürlüğümüzün av ve yaban hayatı mezun personel bakımından güçlendirilmesi  

Zorlu kış aylarında av kaynağınan yem takviyesinin arttırılması  

Yerel Profesyonel av kılavuzu ihtiyacının giderilmesi için gerekli eğitimlerin yapılması  

Av turizmine teşvik için gerekli çalışmaların yapılması 

Tablo 31 - YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu (Devamı) 

 
Fotoğraf 200 - Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
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1- Yayla ve Dağ Ekosistemleri 

Adı  İlçesi  Bilinirlik  

İnönü yaylası Başiskele B 

Menekşe Yaylası  Başiskele B 

Aytepe Yaylası  Başiskele B 

Kayaüstü Yaylası  Başiskele B 

Çavuşoğlu Yaylası  Kartepe B 

Altıoluk Yaylası  Kartepe B 

Hereke Yaylası  Körfez B 

Kadırga Yaylası Gölcük B 

Hasaneyn Yalakdüzü Gölcük B 

Atmeydanı Gölcük – Nüzhetiye B 

Acıelma Yaylası Kartepe B 

Çınarlıdere Vadisi Derince B-T 

Çenedere Vadisi Derince B 

Ballıkayalar Vadisi  Gebze B 

Büyükdere Vadisi Gebze B 

Taşoluk Vadisi  İzmit B 

Yanıkdere Vadisi  Körfez B 

Avidere Vadisi Gölcük B 

Maşukiye Yanıkdere Vadisi Kartepe B 

Mühürlüpınar Vadisi Kartepe B 

Darboğaz Vadisi Kartepe B 

Samanlı Dağları (Kartepe) Kartepe - Gölcük - Karamürsel – 
Başiskele - Kartepe 

B-T 

Dikmen Dağı İzmit B 

Nazdağı İzmit B 

Çenedağı  Derince B 

Tablo 32 - Yayla Ve Dağ Ekosistemlerine Ait Bilinirlik Tablosu 
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Orman Meyveleri 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Böğürtlen  Tüm İlçelerde  B 

Kestane  Kartepe  B 

Kuşburnu  Tüm İlçelerde  B 

Yabani Çilek  Tüm İlçelerde B 

Kızılcık  Tüm İlçelerde B 

Tablo 33-Orman Meyvelerine Ait Bilinirlik Tablosu 

Kocaeli Yayla ve Dağ Ekosistemlerine Ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Çok sayıda yaylanın bulunması,  Yaylacılık yapanların turizm altyapısı ve turizm fikri olmaması,  

Yaylaların çok sayıda turizm çeşidine imkan 
veriyor olması,  

Yaylacılığın azalma trendine girmesi,  

Aktif yaylacılığın azalsada devam ediyor 
olması,  

Yaylalarda tesislerin olmaması,  

Yaylaların genelinde yürüyüş parkuru olması,  Tanıtımın yetersizliği,  

Yaylalarda kamp yapma imkanının olması, Yaylacılık yapanların turizm altyapısı ve turizm fikri olmaması, 

Yaylaların çoğunda su kaynağının olması, Bazı yaylalarda elektrik olmaması,  

Yaylalara ulaşım kolaylığı. 
Yaylalarda konaklama imkanının kamp kurma dışında 
olmaması. 

Tablo 34 - Yayla ve Dağ Ekosistemlerine Ait SWOT Analizi 
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Fırsatlar Tehditler 

Yaylalarda konaklama için basit kampçılık 

imkanlarının mevcudiyeti,  

Yaylacılığın bazı yaylalarda tamamen ortadan kalkması, 

yaylacılık kültürünün yok olma riskinin varlığı, 

Dağ ve yaylalara yönelik turizm imkanlarıyla kıyılara 

yönelik turizmin aynı destinasyonda 

birleştirilebilme imkanı,  

Eski yolların bazı yaylalarda bakımsızlık sebebi ile daha 

da bozulması,  

Misafirsever köylülerimizin turizmin başlatılması 

için sıcak bakışları, 
Yaylaların bazılarında düzensiz yapıların yapılması. 

Tablo 35 - Yayla ve Dağ Ekosistemlerine Ait SWOT Analizi (Devamı) 

Yaylacılık faaliyetlerine 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; 

Yaylalarda pansiyonculuk uygulamalarının geliştirilmesi uygun görülmektedir, 

Yaylaların tamamında atlı, yürüyüş ve bisikletli gezi rotalarının tespit edilerek işaretlenmesi işlerinin 

Kaymakamlıklarca öncelikli olarak yaptırılması, 

Aytepe yaylası kamp alanı olması kanyon, trekking alanı ve mağaralarla çevrili olması ve ulaşım imkanlarının 

da uygun olması sebebi ile bu faaliyette ilk planda uygulamalarda yer almalıdır. 

Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay almasına dayalı uygulamaların 

geliştirilmesi, 

Mevcut, turizm destinasyonlarına bu sahaların da eklenerek zenginleştirilmesi çalışmasının il Turizm ve Kültür 

Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri il Şube Müdürlüğü’nce yapılması, 

Yaylacılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi için il Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gerekli uygulamaların 

başlatılması. 

Tablo 36 - Yayla ve Dağ Ekosistemlerine Ait SWOT Analizi (Devamı) 
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1- Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelaleler 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Sapanca Gölü Kartepe B 

Kirazdere  (Yuvacık) Barajı Gölü Başiskele B-T 

Barajlar;   

Kirazdere  (Yuvacık)  Başiskele B-T 

Tahtalı Sulama Barajı Derince B 

Bıçıkıdere Göleti İzmit B 

Bayraktar Göleti İzmit B 

Kurtdere (Ketence) Göleti Kartepe B 

Şahinler Göleti İzmit B 

Şeytandere Göleti Kartepe B 

Arıklar Göleti İzmit B 

Kızderbent Göleti Karamürsel B 

Sevindikli Göleti Körfez B 

Sipahiler Göleti Körfez B 

Tahtalı Göleti Derince B 

Denizli Göleti Gebze B 

Koca Dere Başiskele B 

Bakırcı Dere Başiskele B 

Ayani Dere Başiskele B 

Çınarlı Deresi Derince B 

Çenedere Derince B 

Sağdere Derince B 

Karanlıkdere  Derince B 

Dil Deresi Dilovası B 

Eynerce Deresi  Dilovası B 

Akarca Deresi Gebze B 

Saz Dere Gebze B 

Kocadere Gebze B 

Açmalar Deresi Gebze B 
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Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelaleler 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Uludere Gebze B 

Hisar Dere Gölcük B 

Aydın Bey Deresi Gölcük B 

Değirmendere Gölcük B 

Halıdere Gölcük B 

Ulaşlı Deresi Gölcük B 

Beyoğlu Deresi Gölcük B 

Kiraz Dere İzmit B 

Burma  Dere İzmit B 

Kavak Dere İzmit B 

Büyük Kışla  Dere İzmit B 

Domuz  Dere İzmit B 

Zeytin Dere İzmit B 

Ayvacık  Dere İzmit B 

Kıble Dere İzmit B 

Keten Dere İzmit B 

Köydere İzmit B 

Gıcıkdere İzmit B 

Yalakdere Karamürsel B 

Uzundere  Karamürsel B 

Avcı Deresi Karamürsel B 

İhsaniye Deresi Karamürsel B 

Aygır Dere Kartepe B 

Açma Dere Kartepe B 

Hamasu Deresi Kartepe B 

Kurudere Kartepe B 

Maşukiye Deresi Kartepe B-T 

Kovanlı Deresi Kartepe B 

Müflis Deresi Kartepe B 

Yaygınca ere Kartepe B 
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Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelaleler 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Balaban Deresi Kartepe B 

Hamza Dere Körfez B 

Hereke Dere Körfez B 

Sarmaşık  Dere Körfez B 

Ağa Deresi Körfez B 

Bıçkı Deresi  Körfez B 

Ayvacıkdere Körfez B 

Kaşkal Dere Körfez-Derince B 

Tablo 37 - Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelere Ait Bilinirlik Tablosu 

Kocaeli İli Akarsu,  Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelerine ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Baraj ve göletlerin sportif olta balıkçılığı için 
uygun olması,  

Sulama için yer yer derelerdeki suyun tamamının alındığı 
görülmektedir.  

Baraj yapımı düşünceleri.  
Derelerin genelinin sportif olta balıkçılığı için uygun 
olmaması. 

Fırsatlar Tehditler 

Dere sayısının çokluğu, 
Sulama için yer yer derelerdeki suyun tamamının alındığı 
görülmektedir,  

Çevre bilincinin gelişmesi. Sera tarımının artması, aşırı gübre ve su kullanımı,  

 Sulu tarım planlaması,  

 
Yağışlı iklim sebebi ile yüksek rakımlı yollarda problemlerin 
mevcudiyeti,  

 

Mahallelere kanalizasyon yapılmakla beraber atık arıtma 
sistemleri henüz yapılmamaktadır, bu sebeple dereler 
kirlenmektedir. 

Tablo 38 - Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelere Ait SWOT Analizi 
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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 Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü 

tarafından detaylı olarak planlanması, 

Akarsu ve göllerde balıklandırma çalışmalarının yapılması ve sportif balıkçılık sahalarına uygun nitelikli 

sportif balıkçılık iskeleleri 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, 

Sulak sahalara yönelik turizm çeşitlerinde yöre insanının kırsal kalkınmasını temin maksadıyla öncelikli 

olarak yöre insanının rol alacağı uygulamalara yer verilmesi, 

Tablo 39 - Akarsu, Baraj, Göl, Gölet ve Şelalelere Ait SWOT Analizi (Devamı) 

 
Fotoğraf 201 - Kumla Akarca Deresinde Bir Yeşilbaş ve Yavruları 
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4.4. Kocaeli İlinde Tabiat Turizim Çeşitleri  

Kocaeli, binlerce yıldan günümüze kadar çeşitli medeniyetlerin kurulduğu ve izlerinin 

görüldüğü bir coğrafi bölgede bulunması sebebiyle, gerek tabiat gerekse kültürel kaynak 

değerleri açısından oldukça zengindir. Bu bağlamda pek çok turizm türüne de mekân 

oluşturmaktadır. Tabiata dayalı turizm de bunlardan birisidir 

 
Kocaeli’nin farklı bölgelerindeki Türk kültürünün yansıtıldığı yöresel el sanatları, geleneksel köy 

düğünleri, tabii bir arboretum niteliğindeki florası, çeşitlilik arz eden faunası, olağanüstü 

peyzaj görüntülerine sahip yaylaları ve ormanları, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin tabiat alanlarının 

mozaiğini oluşturmaktadır. 

 
Kocaeli ilimizde yapılabilecek Tabiat Turizmi çeşitleri;  
 
4.4.1.    Kültür Turizmi 

4.4.1.1. Köy Turizmi 

4.4.1.2. Ziraat (Agro) Turizm 

4.4.1.3. Yeşil Turizm 

4.4.1.4. Ekoköy 

4.4.1.5. Yayla ve Festival Turizmi 

4.4.1.6. İpek Yolu Turizmi 

4.4.1.7. Çiftlik Turizmi 

4.4.1.8. Film ve turizm 

4.4.2.    Gastronomi Turizmi 

4.4.3.    Tabiat-Kırsal Turizm 

4.4.3.1. Tabiat Yürüyüşü 

4.4.3.2. Trekking 

4.4.3.3. Oryantiring 

4.4.3.2. Botanik Turizmi 

4.4.3.3. Tabiat Eğitimi ( İzci Kampı ) 

4.4.3.4. Atlı Tabiat Yürüyüşü 

4.4.3.5. Bisiklet Turizmi 

4.4.3.6. Çadırlı, oto-karavan kamping 
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4.4.3.7. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği 

4.4.3.8. Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) 

4.4.3.9. Kelebek Turizmi 

4.4.3.10. Dağ Turizmi ( Kaya ve Şelale tırmanışı, Baulder ) 

4.4.3.11. Fotosafari 

4.4.3.12. Mağara Turizmi 

4.4.3.13. Macera Turizmi 

4.4.3.14. Kamp Karavan Turizmi 

4.4.3.15. Açık Alan Aktiviteleri 

4.4.3.15.1. Festival Turizmi 

4.4.3.15.2. Sokak Kızağı 

4.4.3.15.3. Triatlon 

4.4.3.15.4. Wellnes 

4.4.3.16. Jeoturizm 

4.4.3.17. Konaklama 

4.4.3.18. Bilimsel turlar 

4.4.4. Spor Turizmi 

4.4.4.1. Su Sporları 

4.4.4.1.1. Yelken Turizmi 

4.4.4.1.2. Su Kayağı 

4.4.4.1.3. Su Yogası 

4.4.4.1.4. Sualtı Dalış Turizmi 

4.4.4.2. Hava Sporları Turizmi 

4.4.4.2.1. Yamaç Paraşütü 

4.4.4.3. Golf turizmi 

4.4.4.4. Okçuluk 

4.4.4.5. Paintball 

4.4.5. Av Turizmi 

4.4.5.1. Sportif Olta Balıkçılığı 

4.4.6. Kış Turizmi 

4.4.6.1. Helikayak 



 
 

312 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.4.6.2. Teleferik 

4.4.7. Sağlık Turizmi 

4.4.8. İnanç Turizmi 

 

 
 

 
Fotoğraf 202 - İnönü Yaylası 
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4.4.1. Kültür Turizmi 

Yüzölçümü açısından küçük bir İl olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma 

değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil dünya için de ilginç 

bir örnektir. Tabii güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin 

yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli İli ticaret, kültür ve turizm 

açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Kocaeli ilimizde ülkemiz için kültür mirası değeri taşıyan Gültepe Nekropolü, Fatih Sultan 

Mehmet Otağı, Üçtepeler Timülüsleri ve İstanbul dışındaki tek saray yapı olan Kasr-ı Hümayun 

(Abdülaziz’in Av Köşkü) bulunmaktadır. İstanbul iline yakınlığı nedeniyle yoğun göç alan 

Kocaeli ili aynı zamanda farklı kültürlerinde bir araya gelmesine araç olmuştur.  

Restore edilerek Müze olarak hizmete açılan birçok tarihi ve kültürel yapı haricinde onlarca 

tarihi cami, köşk/konak, köprü ve çeşme bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 203 - Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
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Fotoğraf 204 - Kasr-ı Hümayun- Saray Müze 

 
Fotoğraf 205 - Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi 
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Fotoğraf 206 - Redif Dairesi - Atatürk Müzesi 

 
Fotoğraf 207 - Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi 
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4.4.1.1. Köy Turizmi 

Köy turizmi kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanlara fayda sağlayacak tabiat ile barışık bir 

turizm türüdür. Köy evlerinde tatil yapmak isteyenler ile yoksul köy halkını bir araya getirerek 

onların maddi manevi standartlarını yükseltir. 

Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe ve Gölcük ilçeleri alternatif turizm ürünleri sunulma imkânına 

sahiptir. ( Organik ürünlerden yapılan organik yöresel yemekler, yöresel el sanatları satın alma, 

Köy düğünleri, çeyiz serme vb.) 

4.4.1.2. Ziraat (Agro) Turizm 

İnsanların, şehrin gürültüsünden kurtulmaları, tabiatla daha yakın ilişki kurabilmelerinin 

sağlanması için; otantik yaşamın, yerel kültürün yaşatılması gerekir.  Sebze ve meyve ekimi, 

meyve hasadı, ekmek pişirmek, kilim-halı dokuma, at biniciliği, ormanda yürüyüş vb. etkinlikler 

geleneksel ürünlerin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunur.  Yerel halka ekonomik 

fayda sağlar.    

4.4.1.3. Yeşil Turizm 

Kocaeli’nde yeşil turizm alanları; İnönü yaylası, Menekşe Yaylası, Kuzuyayla Tabiat Parkı, 

Uzuntarla Tabiat Parkı, Eriklitepe Tabiat Parkı, Beşkayalar Tabiat Parkı, Nüzhetiye Şelalesi, 

Maşukiye, Eşme, Uzuntarla, Derbent gibi birçok belde, Denizli Göleti ve Yuvacık Barajı 

etrafında bulunan alanlarıdır. 

 
Fotoğraf 208 - Maşukiye Beldesi 
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4.4.1.4. Ekoköy 

Kartepe Belediye Başkanlığı önderliğinde Kartepe İlçesi’nde Ketenciler Mahallesi, Türkiye’de 

kurulan ekolojik köylerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Belediye’nin uygulamaya 

koyduğu Eko Köy Projesi ile ekolojik turizmin gelişmesine katkı sağlayacak ve Bölge halkına 

yeni bir gelir kapısı da oluşturacaktır. Ekolojik köy projesi; İnsanların tabiat ile iç içe 

yaşayabileceği, stresli kent ortamından uzaklaşıp huzurlu bir yaşamın ve kendi ihtiyaçlarını 

topraktan karşılayabilmektedir. Kartepe Belediyesi, Ketenciler Mahalle Muhtarlığı ve yöre 

halkının desteği Ekolojik Sağlıklı Yaşam Köyü Ketenciler Projesi’ne bu yıl hayata geçirmiştir. 

 

 
Fotoğraf 209 - Ketenciler Mahallesi 

4.4.1.5. Yayla Turizmi ve Festival Turizm 

Yayla sözcüğü, çevreye göre daha yüksekte olan yer anlamına gelmektedir. Fazla engebeli 

olmayıp genelde düz, otlaklarla kaplı, suyu bol olan yaylalar, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 

topluluklarca yılın belirli aylarında, hayvanlara taze ot temini ve aynı zamanda süt, peynir, yağ 

gibi hayvansal ürünlerin üretimlerini yapmak maksadıyla kullanılırdı. 

Günümüzde hayat tarzlarının getirisi olarak gergin iş hayatı, gezme-görme isteği, havaların yaz 

aylarında aşırı sıcak oluşu vb. gibi sebeplerden dolayı geleneksel yaylacılık, yerini yavaş yavaş 

turizm yaylacılığına yani “Yayla Turizmi’’ne bırakmaktadır. 
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Yayla turizmi, tabiatı tahrip etmek değil, tersine, koruma ve kullanma dengesi içinde, tabii ve 

kültürel çevrenin en iyi biçimde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Tabiat turizm 

türlerinden biri olan “yayla turizmi”, yaylalarda konaklama, dinlenme, çevrede geziler yapma, 

gerek tabii gerekse kültürel maksada yönelik gözlemlerde bulunma, geleneksel yayla hayatını 

izleme hatta bu hayata aktif olarak katılma gibi etkinlikleri ihtiva etmektedir.  

İlimizde öne çıkan yaylalarımız İnönü Yaylası, Menekşe Yaylası, Kuzu Yaylası ve Kadırga 

yaylasıdır.  Her yıl Gölcük Belediyesi tarafından Kadırga yaylasında “Geleneksel Kadırga Yayla 

Şenlikleri “, Kartepe Belediyesi tarafından da Eğretlidüzü Yaylası’nda “Suadiye Kartepe Yayla 

Şenliği” yapılmaktadır.  

4.4.1.6. İpek Yolu Turizmi 

Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların doğup geliştiği bir 

yer olduğu gibi, doğu ile batı arasında bir geçit ve köprü işlevi de görmüştür. Bunun sonucu 

olarak, çeşitli dönemlerde, Kral Yolu (M.Ö. VI. yy.), Roma Devri Yolları (M.Ö. II. yy.) gibi, değişik 

doğrultu ve karakterde olan yol ağları Anadolu'yu sarmıştır. Doğunun ipeği ile baharatının ve 

diğer ürünlerinin kervanlarla Batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya uzanan ve bugün ''İpek Yolu'' 

olarak adlandırılan ticaret yollarını oluşturmuştur. 

Ancak, İpek Yolları yalnızca ticaret yolları olmakla kalmamış, yüzyıllar boyu doğu ile batı 

arasında kültür alışverişini de sağlamıştır. Anadolu, İpek Yolunun en önemli kavşak 

noktalarından birini oluşturmuştur. Orta Çağda, ipek yolları Çin'den başlayıp Orta Asya'da 

birden fazla güzergahı izleyerek köprü niteliği taşıyan Anadolu'yu geçip Trakya üzerinden 

Avrupa'ya uzanmıştır. 

Anadolu’da İpek Yolu;  

Kuzeyde: Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, 

İstanbul, Edirne, 

Güneyde: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri,  

Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli, Antalya merkezlerini izlemektedir. 
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Ayrıca, Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, İstanbul güzergâhının da 

kullanıldığı bilinmektedir.  

İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan yollara bakıldığında, İzmit topraklarının bu yollar için çok 

önemli bir kavşak noktası olduğu görülür. Görüldüğü gibi İpek Yolunda da durum aynıdır.  

Selçuklular, Anadolu’daki ticari faaliyetleri canlı tutmak, güvenliği sağlamak maksadıyla 

önlemler almışlar ve bu yollar üzerinde hanlar (kervansaraylar) inşa etmişlerdir. Ayrıca kervan 

yollarının üzerinde bulunan göl, ırmak, dere vadi gibi engelleri geçmek için de köprüler 

yapılmıştır.  

Gebze, İstanbul’dan sonra Anadolu’ya giden yolların ilk menzili olması sebebiyle büyük öneme 

haizdir. Nitekim günümüze ulaşan kalıntılar bile, bu hattın ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Orhan Camii ve tarihî dokusu ile dikkat çeken 

Eskihisar Köyü bu durumu ortaya koyan örneklerden sadece birkaçıdır. Evliya Çelebi de 

Gebze’den bahsederken, bu belde için “Darıca Kalesi’nin kuzeyinde, dağlar üzerinde, Bağdat 

ve Erzurum yolundadır” der. Gebze-İzmit güzergâhında en önemli yol kalıntılarından biri, Dil 

Deresi üzerinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’dür.  

Ne yazık ki; bölgedeki sanayileşme, buna bağlı nüfus artışı ve beraberinde gelen yoğun 

yapılaşma ile birlikte belli başlı eserler haricinde eski yol ya da menzil kalıntılarına ulaşmak 

imkânsız hale gelmiştir. Bu tahribata rağmen yol güzergâhlarının hatıraları “Bağdat Caddesi”, 

“İpek Yolu” veya “Bağdat Mahallesi” gibi isimlendirmelerle cadde, sokak ve mahalle adlarında 

yaşatılmaktadır. 

4.4.1.7. Çiftlik Turizmi 

Çiftlik turizmi insanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve her zamanki sosyal temel ihtiyaçlarını 

karşıladıkları yerlerin dışında, faaliyette olan bir çiftliğe gelerek günübirlik veya daha uzun 

süreli konaklamalarla bu çiftlikteki ziraatla alakalı faaliyetlere katılmalarıyla oluşan bir turizm 

türüdür. Çiftlik turizminin yapıldığı çiftliklerde asıl maksat; ziraatla alakalı faaliyetler yapmak, 

hayvancılık ve üretilen ziraatsal ürünlerin satılmasıdır. Çiftlik evleri ya da konuk evlerinde 

konaklama sağlanır. Ziraatsal ve hayvancılık işleriyle uğraşılarak konuklara yiyeceğin sağlandığı 



 
 

320 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

turizm çeşididir. Farklı aktiviteler düzenlenerek, çiftlik yaşantısını gözlemlemeyi ve 

ziyaretçilerin bu aktivitelere katılımı sağlanır. 

Kocaeli’nin başta Kartepe olmak üzere bütün ilçelerinin büyük bölümünde Çiftlik turizmi 

uygulanabilir.  

4.4.1.8. 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 birçok ülke ile kıyaslanamayacak oranda kırsal sayılacak alanlara, tabii güzellikler, 

tarihi ve kültürel değerlere sahiptir.  Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan;  Kuzuyayla Tabiat 

Parkı ve Ballıkayalar Tabiat Parkı Film şirketleri ve yapımcıları için çok önemli alanlardır.  

Ayrıca, Avrupa’nın ve Türkiye’nin birinci, dünyanın ise Hollywood’dan sonra en büyük ikinci 

film platosu olma özelliğini taşıyan “İzmit Seka Film Platosu”, tarihi film ve dizi çekimlerine ev 

sahipliği yapmasının yanı sıra yerli ve yabancı film yapımcılarının da ilgisini çekmektedir. 

 

 
Fotoğraf 210 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Film Çekimi 
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4.4.2. Gastronomi Turizmi 

Tüm dünyada yemek kültürü, ulusal kimliğin yansıması olarak kabul ediliyor. O yöreye özgü bir 

yemeğin tarifi, kullanılan malzemeler ve lezzeti, kültürel kimliğin de bir parçası olarak ön plana 

çıkıyor. Her yöreye ait kültür ve kimliği diğerlerinden ayıran önemli sistemlerden biri de o 

yörenin yemek kültürü ve mutfağından oluşuyor. Bu açıdan Kocaeli, adeta gizli kalmış bir 

hazine gibidir.  

Kocaeli çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra halen her yörenin 

kültürü, gelenek ve göreneğinin yaşatıldığı bir kent. Bu coğrafi ve kültürel kimliklere ait mutfak 

gelenekleri de yaşamaya devam ediyor.  

Bu benzersiz mozaikten oluşan zengin Kocaeli mutfağında her bölgenin lezzetlerini bulmak da 

mümkündür. Kocaeli mutfağında özel günler ve gelenekler de önemli bir yer tutuyor. Düğün 

ve davetlerde ikram edilen “Umaç”, “Dartılı Keşkek”, “Zerde”, “Burma Börek”, Hıdrellez 

Bayramı’nda “Harmanlar Çorbası”, şenliklerde verilen “Hayır Pilavı’’, Kandil gecelerinde 

dağıtılan “Mancar Pidesi” gibi yemekler, lezzetlerinin yanı sıra yapılışlarıyla da dikkat çekiyor. 

Son yıllarda Kocaeli yemekleri üzerine yapılan çalışmalar Kocaeli’nin 1000’e yakın yemek çeşidi 

ile gastronomi kenti olarak bilinen Gaziantep ve Hatay’ın yanında yer aldığını göstermektedir.  

Tarihi 5.000 yıl öncesine dayanan bilge şehir Kocaeli’ne özgü lezzetlerin bunun gibi çok sayıda 

hikâyesi var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu lezzetler ve hikâyeleri bir kitapta 

toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘’Bilge 

Şehir Kocaeli Yemekleri’’ kitabında Kocaeli yöresine özgü 148 adet yiyecek ve içeceğin tarifi, 

fotoğrafları ve bazılarının ilginç hikâyeleri bulunuyor. 

İzmit’in simgesi haline gelen Pişmaniyenin hikayesi ise şöyle; “Çok uzun yıllar önce İzmit’te 

nam salan bir tatlıcının yaptığı tatlılar çok meşhurdur. Bu tatlıcı ustasının, güzeller güzeli çok 

şişman bir sevgilisi vardır. Kızı o kadar çok sever ki çıkardığı yeni tatlısının ismini, ‘Şişmaniyem’ 

koyar. Tatlıcı sonunda muradına erer ve evlenir. Ancak evlilik, sevgilisinin kıskançlıkları ve 

huysuzlukları yüzünden cehennem azabına dönüşür ve ayrılırlar. Evlendiğine pişman olan 

ustamızın tatlısı da bu olay duyulduktan sonra, ‘Pişmaniye’ olarak anılmaya başlar.” 
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Kocaeli'de o yemeğe lezzetini veren; yöre kadınının yüreği, sevdası ve bilgeliğidir. Burada 

onlara ''gocaana'' derler. Yıllarca gocaanaların ellerinde pişen lezzetler, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi'nin 2017’de düzenlediği ''Yemekte Şehrin Bilgeleri-Kocaeli Yöresel Yemek 

Yarışması''yla ortaya çıktı. Kocaeli'nin çok bilinmeyen lezzetleri bu yarışmayla damaklara tat 

verirken, unutulmaya yüz tutmuş nice tarifler de gün yüzüne çıktı. Bu tarfiler unutulmasın, 

nesilden nesile yapılmaya ve tadılmaya devam etsin diye bunlardan 148 tanesi bir kitapta 

toplandı. Kitabın hazırlık aşamasında yerel kültür platformları, STK'larla görüşmeler yapıldı ve 

onların katkıları alındı. 

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. Kocaeli 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. 
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İlimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen 102, Kocaeli Valilği tarafından belirlenen 

14 tabiat yürüyüşü parkuru mevcuttur.   

Bunların bazıları şunlardır;  

 Kerpe Yürüyüş Parkuru 

 Soğuk Dere Kanyonu Yürüyüş Parkuru  

 Kungul Dağı Yürüyüş Parkuru  

 Kaya Üstü Yaylası Yürüyüş Parkuru  

 Sıcak Dere Kanyonu Yürüyüş Parkuru  

 Çene Dağı Yürüyüş Parkuru  

 Menekşe Yaylası Yürüyüş Parkuru 

 Çınarlıdere Yürüyüş Parkuru 

 Yanıkdere Yürüyüş Parkuru 

 Kız Kalesi Yürüyüş Parkuru 

 Aytepe Yaylası Yürüyüş Parkuru 

 

 
Fotoğraf 211 - Kaya Üstü Yaylası Yürüyüş Parkuru 
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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, 

  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 
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Hedef Kontrol Bayrağı                                                                  Pusula 
                                                                                                                                        

      

 
Kontrol Sistemleri                                                                     Spor Kıyafeti 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

Şekil 36 - Oryantiring Malzemeleri 

 

4.4.3.2. Botanik Turizmi 

Botanik Turizmi Flora zenginliği ve/veya farklılığı olan yerlerde bulunan bitkileri inceleyen bilim 

dalıdır. 

 

S

ZIMB
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Biyolojik çeşitlilik dendiğinde ilk akla gelen tür çeşitliliği olmakla birlikte, onun tür çeşitliliği ile 

birlikte, genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik prosesler çeşitliliği olarak 4 ana 

unsurdan oluştuğunu görebiliriz. Bu unsurların tümü ekosistemin varlığını sürdürmesi ve doğal 

dengenin korunmasında önemlidir. Ekolojik dengenin korunması canlı yaşamın devamlılığı için 

şarttır. Biyolojik çeşitliliğin tanınması ve korunması sadece ülkelerin sorunu değil küresel 

ölçekte ele alınması gereken son derece ciddi bir konudur. Bu tanıma ve koruma, insanoğlunun 

biyolojik kaynaklardan en verimli biçimde yararlanmasına da olanak sağlamaktadır. 

 

Türkiye sahip olduğu coğrafi, iklimsel, edafik vb. sayısız faktörler sayesinde biyoçeşitlilik 

bakımından bir kıta özelliği gösteren ender ülkelerden birisidir. Ülkemiz, biyolojik çeşitliliğin 

küresel bazda korunmasının bilincinde olup bununla ilgili birçok anlaşmaya imza atmıştır. 

Ülkesel bazda ise taraf olduğumuz bu sözleşmelerle uyum içinde ve biyolojik çeşitliliğin ulusal 

ölçekte korunması ve sürdürülebilmesi için hayati önem taşıyan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter İzleme Projeleri” kapsamında tüm illerimizde çalışmalarını devam ettirmektedir.  

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan “Ulusal 

Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi” kapsamında son 3 yıldır yapılan Kocaeli İli’nin 

Karasal Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme İşi sonucunda;  1’i Kocaeli 

endemiği olmak üzere toplam 60 endemik bitki türü tespit edilmiştir.  Çokbaşlı köygöçüren 

(Cirsium polycephalum) İstanbul’da yayılış gösterdiği bilinen bir tür olmakla birlikte bu çalışma 

ile Kocaeli’de de tabii olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Endemik ve aynı zmanda dar yayılışlı 

olması nedeniyle bu türün izlenmesi, tabii alanında mutlak korunması gerekmektedir. 

İlimiz darıca ilçesinde faaliyet gösteren “Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik 

Parkı” botanik turizmi açısından oldukça önemlidir. 80 dönümlük alanda, 200 çeşide yakın 

2000 adede yaklaşan hayvan nüfusu ile ülkemizin en çok türe sahip hayvanat bahçesidir. Ayrıca 

250 bitki türünün üzerindeki zenginliğiyle de Türkiye’nin sayılı botanik parkları arasındadır.   

Bunun yanı sıra İzmit ilçesinde İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli'nin ilk Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Bahçesi yapılmıştır. Yaklaşık 2000 m2’lik alanda oluşturulan parkta 64 adet farklı cins 

bitki bulunmaktadır.  
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Fotoğraf 212 - İzmit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

 

4.4.3.3. Tabiat Eğitimi (İzci Kampı) 

İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim maksatlı 

ve üniformalı bir gençlik hareketidir. İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve 

ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve 

insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir. İzcilik, tabiatı korumayı ve geliştirmeyi, tüm 

dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir. 

 

 
Fotoğraf 213 - Kağıtsporlu İzciler Kamp Yerlerinde 
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Kocaeli’nde bulunan İzci Kulüpleri;  

 Değirmendere Atılgan İzcilik Kulübü 

 Güzergah İzcilik, Gençlik Ve Spor Kulübü 

 Lider Gençlik, İzcilik Ve Spor Kulübü 

 Derince Bizim Kuşak Gençlik Kulübü 

 İzmit Belediyespor Kulübü 

 Saraybahçe Gençlik Ve Spor Kulübü 

 Gebze İlim, Kültür Ve Çevre Kulübü 

 Kağıtspor Kulübü 

 Yön İzcilik Ve Doğa Sporları Kulübü 

 Gölcük Belediyespor İzcilik Kulübü 

 Kartepe İzcilik Ve Doğa Sporları Kulübü 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yuvacık Aytepe mevkiinde yapılan “Diriliş Kampı'”  il 

dışından da çok sayıda gencin kamp merkezi olarak tercih ettiği önemli bir tesistir.  

Samanlı Dağları'nın eteğinde, bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası'nda gençlerimize hizmet 

veren 2 ayrı noktada bulunan Diriliş 1 (kız kampı) ve Diriliş 2 (erkek kampı), bildiğiniz 

kamplardan çok daha fazlasına sahip. Diriliş Kamp Merkezi'nde bungalov yani ahşap evler 

bulunuyor. Çocuklar, 4 ila 8 kişilik bu evlerde kalıyor. Evlerin içerisinde; yatak, yastık, yorgan, 

gardırop bulunuyor. Isıtma ise merkezi sistemle sağlanıyor. Aynı anda yaklaşık 550 kişinin 

ağırlanabildiği kamp merkezinde izcilik eğitiminin yanı sıra 6 farklı spor dalında etkinlikler 

yapılıyor. Öğrencilerin, gençlik liderleri eşliğinde yaptığı spor dallarından biri de dağ bisikleti. 

Öğrenciler dağ bisikletleriyle muhteşem tabiat manzarası eşliğinde spor yapma fırsatı buluyor.  
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Fotoğraf 214 - Aytepe Diriliş Kampı 

Aytepe Yaylası'nda belirlenen parkurlarda gezintiye çıkan öğrencilere zor şartların üstesinden 

birlikte gelmek ve dostluk kavramları aşılanıyor. Tabiatla içi içe yapılan bir başka spor dalı ise 

yürüyüş. Yeşilin her tonunun görülebildiği ortamda gençler hem yürüyor hem de neşe dolu 

dakikalar geçiriyor. 'Okçuluk' sporu ise gençlerin büyük ilgisini çekiyor.  

 

 

Öğrenciler ilk olarak yay ve ok kullanmasını öğrenirken, dikkat ve konsantrasyon konularında 

tecrübe kazanıyor. Diriliş Kampı'nda Türk ata sporlarından biri olan matrak da var. Ayrıca cenk 

sporu da olan Matrak, mücadelenin değil rakibe saygının ön planda olduğu bir spor olmasıyla 

gençlerin dikkatini çekiyor. Birçok etaptan oluşan pentatlon sporu ise uyum içinde birden fazla 

zorlu parkuru geçebilme becerisini sağlayarak gençlere tecrübe kazandırıyor. Paintbal sporu 

ile de eğlenceli dakikalar yaşayan gençler, tabiatla iç içe spor yapmanın keyfine varıyor. 

Kız öğrencilerin kaldığı Diriliş 1 Kamp Merkezi 208 kişilik, erkek öğrencilerin kaldığı Diriliş 2 

Kamp Merkezi de 350 kişilik. Her iki kampta idari bina, yemekhane ve mescit mevcuttur. İki 

kampın toplam alanı 180 dönümdür. Her kampın bir sorumlusu ve çalışanları var. Yine her 20 

kişilik öğrenci grubunun da birer lideri mevcut. Kamp ve öğrenci liderleri üniversite 

öğrencilerinden oluşuyor. Böylece kampa gelen öğrenciler, kendileri için bir rol model görmüş 
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oluyor. Kampın en güzel yanı telefon ve televizyon olmamasıdır. Çocuklar, normal hayatta 

zaten günlerinin büyük çoğunluğunu televizyon başında geçiriyor ama kampta televizyon 

olmadığı için spor yapıyor, oyunlar oynuyor ve dolayısıyla insani ilişkilerini güçlendiriyor. 

 
Fotoğraf 215 - Aytepe Diriliş Kampı 

4.4.3.4.  Atlı Tabiat Yürüyüşü 

Ülkemizde daha çok İngiliz aristokratlarının sporu olarak lanse edilen binicilik, Türk milletinin 

geleneklerinde ve genetiğinde önemli bir yere sahip olan, tamamen tabii bir etkinliktir. 

Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezine gelen çocuklara öncelikle 

binicilikte uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Gruplara ayrılan çocuklara önce ata nasıl 

binilmesinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer 

anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak, açma-

germe ve ısınma hareketleri yaptırılıyor. 

Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış 

oluyor. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri 

de pekişmiş oluyor. Çocuklar için hazırlanan program sadece binicilik eğitimi ile sınırlı kalmıyor. 
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Binicilik eğitimi sonrası çocuklar satranç, zeka oyunları ve bocce oyunu ile güzel zaman 

geçiriyor. 

 
Fotoğraf 216 - Gaziler Dağı Tabiat Parkı Atlı Eğitim Merkezi 

 

Kartepe İlçesi, at binmek için son derece elverişli alanlara sahiptir. At haralarının çok olduğu 

hipodrom, orman bölgesi, yaylalar ve Green Park Otel ile Cansu Alabalık Tesislerinde uzman 

seyisler eşliğinde at binilebilir. Gebze İlçesi Gaziler Dağı Mesire Yerinde de at biniciliği için 

uygun bir alandır.  

Gebze Cumaköy’de bulunan Atlıbey Binicilik Kulübü’nde tabiat içinde ata binerek ya da 

izleyerek keyifli bir gün geçirmek mümkündür. Ayrıca Kadıllı ve Yörükler mahallelerinde at 

biniciliği yapılmaktadır.  

Gölcük ve mahallelerinde rahvan at yetiştiriciliği geçmişe dayanan bir gelenektir. Gölcük 

Belediyesi tarafından her yıl Rahvan At Yarışları organizasyonu yapılmaktadır. Değirmendere 

koşusu, Gölcük Türkiye Şampiyonası ve İhsaniye koşusu olarak üç ayrı yarış yapılmakta olup, 

yarışlarda hem bölgemizden hem de diğer illerimizden Rahvan atlar gelmekte, şenlik 

havasında, halkımızın katılımıyla yarışlar gerçekleştirilmektedir. 
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4.4.3.5.  Bisiklet Turizmi 

Tabiatın daha derinlerine, yolu olmayan yerlere gidebilmek, her yerden rahatlıkla geçebilmek 

için, gerekirse elde taşınabilecek kadar hafif olması nedeniyle de kısa sürede çok yer 

gezebilmek, aynı zamanda sürat yapıp kötü arazi koşulları ile de mücadele edebilmenin verdiği 

macera duygusu için bisiklet vazgeçilmezdir. Kartepe’nin tüm dağları, yürüyüş parkurları, 

Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Çenedağ bisiklet binicileri için elverişli bir alana sahiptir. 

Ayrıca Kocaeli sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini 

besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının 

kullanılmasını özendirmek için oluşturulan bisiklet kiralama sistemi Kobis bulunmaktadır.  

İzmit ilçemizde 23, Kartepe 3, Başiskele 2, Darıca 1,Derince 1, Gebze 1, Gölcük 2, Karamürsel 

1, Körfez 1 olmak üzere 35 adet istasyon bulunmaktadır. İstasyonularımızda en az 12 en fazla 

24 olmak üzere 444 bisiklet park ünitesi ve 260 adet bisiklet bulunmaktadır. Herhangi bir 

istasyondan kiraladığınız bisikleti istediğiniz bir başka istasyona teslim edebilirsiniz. 

4.4.3.6. 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, insanların yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayan bir turizm 

türüdür. 

Kocaeli ili içerisinde çadırlı ve oto-karavan yapılacak birçok mekân bulunmaktadır.  Bunlardan 

başlıcaları şöyledir;  Kuzuyayla Tabiat Parkı Kamp Alanı, Kaya Üstü Yaylası Kamp, Alanı, Aytepe 

Kamp Alanı, Molla Yakup Çayırı Kamp Alanı, Menekşe Yaylası Kamp Alanı’dır.  Marmara 
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bölgesinde yaşayan kampçılar tarafından en fazla tercih edilen Kerpe, Kefren ve Kumcağız 

sahillerinde tesis aramadan denize karşı kamp yapılabilir.  

 

 
Fotoğraf 217 - Molla Yakup Çayırı Kamp Alanı 

4.4.3.7.  Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği 

Kocaeli ili içerisindeki birçok tabiat parkında yaban hayatı gözlemciliği mümkündür. Özellikle 

Ballıkayalar Tabiat Parkı florası kadar faunası ile de çok zengindir. Bunun yanında Uzuntarla 

Tabiat Parkında yapımı devam eden “tabii yaşam Parkı” Projesi ile gözlem yapmak mümkün 

olabilecektir.  
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Fotoğraf 218 - Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda Fotokapanla Görüntülenen Su Samuru (Fotoğraf: Ümit 

MALKOÇOĞLU) 

 
Fotoğraf 219 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Bir Kızıl Geyik (Fotoğraf: Ö.Bahadır ÖZYILMAZ) 

4.4.3.8. Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) 

Darıca İlçesi’ndeki “Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkında kuş gözetleme olanağı 

vardır. İstanbul’a 38 km. mesafede bulunan Darıca Kuş Cenneti ve Temalı Parkı, kuş türleri 

açısından dünyada benzeri olmayan bir park haline gelmiştir. Hayvanat bahçesinde 350 çeşit 

hayvan ve 250 nin üzerinde bitki çeşidi, tropik merkez akvaryum, botanik bahçeleri ile çocuk 
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oyun alanları restuarantlar ile bir bütün oluşturmaktadır. Kuş Cenneti eğitim, gezi ve günübirlik 

dinlenme maksatlı bir tesistir. 

 

 
Fotoğraf 220 - İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda Flamingolar (Fotoğraf: KBB Arşivi)  

Türkiye’nin önemli kuş alanları arasında yer alan İzmit Körfezi Sulak Alanı içerisinde yapılan 

çalışmada 164 tane kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları: Şah kartalı, Karabatak, Küçük 

kuğudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının ortak projesi ile İzmit Körfezi Sulak Alanına yapılan Kuş Gözlem Kulesi 

Mayıs 2013’de hizmete sunulmuştur.  Gözlem kulesinde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde 

sulak alanlar ve su kuşları ile alakalı bilgilerin yanı sıra, gelen ziyaretçilerin İzmit Körfezi’ni çok 

geniş bir açıdan görülebilmesi ve izleyebilmesi için yeryüzü teleskobu bulunmaktadır.   

 

Sapanca Gölü: Türkiye’nin önemli kuş alanları arasında yer alan Sapanca Gölü, bütünüyle tarım 

alanları, meyve bahçeleri ve büyük kavaklıklarla çevrilmiştir. Kıyılarda küçük sazlık alanlar 

mevcuttur. 1995 ve 1996 sayımlarında önemli sayıda su kuşu tespit edilmiştir. Burada önemli 

türler arasında Macar ördeği, Elmabaş patka, Sakarmeke bulunmaktadır. 

Kandıra ilçemizde bulunan Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde adeta bir Sulak 

Alan olan Sarısu Deresi bünyesinde bulundurmuş olduğu biyoçeşitlilik ile kuş gözlemciliği 

açısından çok önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bölgede bugüne kadar yapılan küçük çaplı 

araştırmalarda 165 tür kuş tespit edilmiştir. İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda şimdiye kadar tespit 

edilen kuş türleri ile aynı sayıya sahip olması potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu 
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göstermektedir. 2017 yılında Orman ve Su işleri Kocaeli şube Müdürlüğü tarafından buraya 

Kuş gözlem Kulesi yapılmıştır.  

4.4.3.9. Kelebek Turizmi 

Tüm Avrupa’da 482 tür bulunurken, Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 400 kelebek türü 

bulunur ve bu türlerin 45’i ülkemize endemiktir. Bunun yanında 21 türün de dağılımının % 

60’ından fazlası Türkiye sınırları içerisindedir. 

Kocaeli, Türkiye’nin önemli sanayi ketlerinden biri olmasının yanı sıra tabii güzellikleriyle de 

birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. 

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan kent, Ballıkayalar Tabiat Parkı, Tepemanayır, Pelitli 

mahallesi, Tavşanlı, Denizli Göleti, başta olmak üzere birçok bozulmamış tabii yaşam alanlarına 

sahip olup, Şahin, Yılan Kartalı, Kiraz Kuşu, Keten Kuşu, Gri Balıkçıl, İshak Kuşu, Yeşil Düdükçün 

ve Kara Çaylak gibi ender görülen kuşların yanı sıra Kafkas Fistosu, Kara Hayalet, Fransız 

Everesi, Beyaz Benekli Zıpzıp ve Everes gibi ender bulunan kelebek türlerini de içinde 

barındırıyor. 

Kocaeli ili Priamus 25 e göre eski kayıtlar açısından zayıf bir görünüme sahiptir. 2008-2012 

yılları arasında Kocaeli ilinde yapılan gözlemler sonucunda, daha önceki yıllarda 79 olarak 

görünen tür sayısı 108 e çıkarılmış. Bu türlerin çok büyük kısmı fotoğraflanmıştır. 

2016 yılında bu çalışmalar kitaplaştırılarak Kocaeli Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğünce 

basılmıştır.  

4.4.3.10. Dağ Turizmi (Kaya ve Şelale tırmanışı, Baulder) 

Ballıkaya Vadisi dağcılık sporu açısından hem yapısı hem de yoğun insan yerleşiminin 

bulunduğu bölgelere yakınlığı nedeniyle dağcılık sporu açısından çok büyük değer 

taşımaktadır. Sağlam kireçtaşından oluşan duvarları sayesinde ve Marmara Bölgesi’nin en 

önemli kaya tırmanışı bölge olma özelliğine sahiptir. 100’e yakın kaya tırmanışı rotası ile gerçek 

bir kaya tırmanışı merkezidir. Birçok sporcu ilk kaya tırmanışı deneyimini burada ki kaya 

bloklarında yapmıştır. 
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Ballıkayalar kanyonu 12 ay boyunca keyifli tırmanış imkanı verilebilen, halen Türkiye’deki tek 

yer olma özelliğine sahiptir. Vadinin genel olarak kuzey-güney yönü, günün her saati en 

azından bazı yamaçların gölgede kalmasını, bir bölümününde güneş almasını sağlamaktadır. 

Yaz aylarında esen serin vadi rüzgarları, bunaltıcı günlerde dahi tırmanış ortamı yaratmaktadır. 

Kış aylarında da ılıman iklim sayesinde yağmurun yağmadığı hergün tırmanış 

yapılabilmektedir.       

Dağcılık kulüplerinin dağcılık ön eğitimi maksatlı kullandıkları Ballıkayaların, Türkiye’de ilk kez 

dağcılıktan bağımsız bir tırmanış disiplininin oluşup gelişmesine de zemin sağladığı, bunda 

vadinin kireç taşı olması nedeni ile çok sağlam olmayan, yer yer çok çürük bölümler içeren 

kayalık yüzeylerinde yapılan boltlama çalışmasının önemli yeri olduğu ifade edilmektedir.     

 
Fotoğraf 221 - Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda Kaya Tırmanışı 

4.4.3.11.  Fotosafari 

Kocaeli ili, fotoğraf severler için mükemmel bir çeşitlilik sunan, her mevsimde birbirinden güzel 

ışık kırılmalarıyla mükemmel kadraj imkânı veren, tabii güzellikleri ile vazgeçilmez bir foto 

safari alanıdır. Profesyonel ya da amatör birçok fotoğrafçı bireysel ya da grup olarak özellikle; 

Ballıkayalar, Beşkayalar, Sekapark, Pembekayalar, Maşukiye, Kartepe, Demirciler mahallesi, 

Eşme ve Karamürsel dağ mahalleleri fotosafari gezileri düzenlemektedirler.  
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Fotoğraf 222 - Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda Fotosafari Yapan Ziyaretçiler 

Ayrıca her yıl Kocaeli Üniversitesi Hereke Uzunyol MYO ve Körfez Belediyesi’nin ortaklaşa 

yürüttüğü “Hereke Erguvan Renkler Fotoğraf Safarisi Ve Yarışması“ düzenlenmektedir. 

4.4.3.12. Mağara Turizmi 

Kocaeli İli içerisinde irili ufaklı birçok mağara olmakla birlikte bunlardan tescilli olanı sadece 

“Babalı Mağarası”dır. Kefken Babalı sahili, Kafkasya sahillerinden yola çıkanların Osmanlı 

İmparatorluğu sınırlarında karaya çıktıkları yerlerden biridir.  Burada kıyıya çıkabilenlerin bu 

mağarada bir süre yaşadıkları bilinir. Mağara duvarlarında o dönemden kalma çeşitli yazılar 

mevcuttur. Mağaranın 2018 yılında restore edilerek turizme açılması planlanmaktadır.  
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4.4.3.13.Macera Turizmi  

Macera turizmi, değişiklik arayan, tehlikeden ve yüksek riskten hoşlananların katıldıkları bir 

turizm türüdür. Bu turizm faaliyetleri insanları içinde bulundukları stresli ortamdan 

uzaklaştırdıkları ve onlara yeni şeyler öğrenme ve görme olanağı sağladıklarından giderek 

yaygınlaşmaktadır. 

 
Kocaeli ilimizde; Ballıkayalar Tabiat Parkında bulunan kayalar, mağaralar,  Sıcakdere ve 

soğukdere kanyonları, Nüzhetiye Şelalesi vb. yerler macera tutkunları için önemli yerlerdir. 

 

 
Fotoğraf 223- Soğukdere Kanyonu 

4.4.3.14. Kamp Karavan Turizmi 

Günübirlik dinlenme, eğlenme ve piknik maksatlı kullanımların yanı sıra, karavanlı kamp yapma 

olanağı sunan pek çok tabii alana sahip olan ilimizde, özellikle yaylalarımız kamp ve karavan 

turizmi açısından önemli alanlardır.  

Kocaeli ilinde Kartepe ilçesinde, Kandıra kıyı bandı orta ve batı kesimleri kamp ve karavan 

maksatlı kullanılabilir. 
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4.4.3.15. Açık Alan Aktiviteleri 

4.4.3.15.1. Festival Turizmi  

İlimizde her yıl Gölcük Belediyesi tarafından Kadırga yaylasında “Geleneksel Kadırga Yayla 

Şenlikleri “, Kartepe Belediyesi tarafından da Eğretlidüzü Yaylası’nda “Suadiye Kartepe Yayla 

Şenliği” yapılmaktadır. 

4.4.3.15.2. Sokak Kızağı 

Tahtadan yapılan tamamen ahşaptan oluşan önde iki Teker, arkada iki teker birde 

direksiyondan oluşur. Bazılarında ise tekerlekler bilyeli olmaktadır. Kullanılan kızaklarda da 

fren bulunmaz.  Yani durmak ya da yavaşlamak için ayaklar kullanılır.  

Kocaeli ilinin bütün ilçelerde bu spor dalı yapılabilir. 

4.4.3.15.3. Triatlon 

Triatlon ferdi bir spordur. Yüzme, bisiklet ve koşunun arka, arkaya yapıldığı olimpik bir spor 

branşıdır. Kısa koşu (kısa) mesafe, olimpik mesafe, olmak üzere 2 değişik mesafede 

yapılmaktadır. 

Kocaeli ilinde Triatlon sporunun uygulanabilecek yerleri; Kandıra sahilleri, Sapanca Gölü, İzmit 

Körfezi’nin güney sahilleridir.  

4.4.3.15.4.Wellnes 

Wellness beden, beyin ve ruhsal entegrasyondur. Optimal wellness hayatın maksatlarını ve 

anlamını bulmamıza zemin hazırlar. Wellness, hayatın kaliteli yolu içerisinde esenliğin altı veya 

yedi boyutunu (Bileşen) bir bütün olarak değerlendirir. Genel olarak, wellness farklı alanlarda, 

dolu, anlamlı ve kişisel potansiyelleri maksimum seviyeye çıkarır.   

Wellnes’in krıterleri Kocaeli’nde uygulanabilir olabilmesi için yeterlidir. Bunlar; tabii hayat ve 

felsefesi, aromaterapi, hamam uygulamaları, tabii beslenme, tabii ve geleneksel uygulamalar, 

egzersiz ve fiziksel aktiviteler, Rekreasyonel sporlar ve aktiviteler, İbadet ve dua etmek, halk 
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dansları, sosyal ve kültürel aktiviteler, yayla ve köy kültürü hayatı, ekolojik hayatı bu spor dalı 

için elverişlidir. 

4.4.3.16. Jeoturizm 

Son yıllarda gelişmeye başlayan ve adına Jeoturizm denilen turizm anlayışının temelinde, 

alakalı turistlere bu olaylardan yola çıkarak yerküreyi tanıtmak ve anlatmak yatmaktadır. 

Dünyada bir grup insan ellerinde broşürlerle ülke ülke gezerek önemli jeoturistik değerleri 

görmeye çalışmaktadırlar. Jeoturizmin maksadı sadece bu muhteşem eserlerin görülmesi ve 

öykülerinin öğrenilmesi değil, bazen barınak bazen de korunma maksatlı aklımıza getirdiğimiz 

taşların aslında çok değerli birer belge olduğunu da anlatmaktır. (www.jmo org.tr, Yıldırım 

GÜNGÖR, Turizmde Yükselen Eğilim: Jeoturizm) 

İlimizde jeoturizm yapılacak alanlar arasında Ballıkayalar Vadisi bulunmaktadır.  

4.4.3.17. Konaklama 

Sessiz Ev Ciftlik Hotel; Yemyeşil çam ağaçlarıyla çevrili Sessiz Ev Çiftlik Hotel, Kartepe’nin tenha 

bir bölgesinde kurulmuştur. Otelde bahçeye bakan zarif odalar ve açık yüzme havuzu 

bulunmaktadır. Odalardan çevredeki tepe ve ormanların dinlendirici manzarasının keyfini 

çıkarabilirsiniz.  Her sabah taze yumurta, peynir ve ev yapımı reçel gibi yöresel ürünlerden 

oluşan zengin bir kahvaltı menüsü servis edilmektedir. Öğle yemeklerinde Türk hamur işleri ve 

aperitifler sunulmaktadır. Akşam yemeklerinde restoran ızgara et, balık, Türk mezeleri ve 

zeytinyağlı yöresel yemeklerle hizmet vermektedir. Büyük Derbent Tren İstasyonu Sessiz Ev’e 

3 km uzaklıktadır. Sapanca Gölü ise 18 km mesafededir. Otel, İzmit şehir merkezine 20 km, 

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na ise 90 km uzaklıktadır.  

Cevizdibi Hotel; Büyük ve yeşil bir bahçeyle çevrili Cevizdibi Hotel, huzur dolu Maşukiye 

beldesinde yer almaktadır. Sabahları taze ürünlerle hazırlanmış sağlıklı açık büfe kahvaltının 

tadını çıkarabilirsiniz. Öğle ve akşam yemekleri için alakart restoranda Türk yemeklerinden 

bulabilirsiniz. Ayrıca alabalık için Maşukiye’nin balık restoranlarına da gidebilirsiniz. Sapanca 

ilçe merkezine arabayla 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havaalanı 95 km 

uzaklıktadır. 
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Fotoğraf 224-Bungalow Hotel Cansu 

Bungalow Hotel Cansu; Bungalow Hotel Cansu, düzenli geniş bir park içinde konumlanmıştır.  

Defne ağaçlarının gölgesinde ye alan Cansu bungalovlarının özel bir girişi vardır. Sabahları 

otelde kahvaltı büfesi servis edilmektedir. Cansu Restaurant Cafe taze alabalık, yöresel 

yemekler ve canlı eğlence sunmaktadır. Günlük geziler için paketlenmiş öğle yemekleri 

hazırlanmaktadır. Bungalow Hotel konukları bir hamakta dinlenebilir veya voleybol 

oynayabilirler. Otelde küçük bir futbol sahası ve çocuklar için bir oyun alanı mevcuttur. Kayak 

malzemeleri kiralanmaktadır. Sapanca Gölü 200 metre ötededir. Binicilik ve bisiklet gezileri 

yakındaki rekreasyon etkinlikleri arasındadır.  

Yazicilar Hotel;  Tabiat ile çevrili olan Yazıcılar Hotel, huzurlu bir atmosfer sunan ahşap bir 

binada yer almaktadır. Her gün açık büfe olarak ya da geleneksel tarzda kahvaltı servis 

edilmektedir. Otelin alakart restoranında alabalık ya da peynir içeren güveç yemeklerinin 

tadını çıkarabilirsiniz. Otelin çevresinde yürüyüş yapabilir veya tabiatı seyredebilirsiniz.  

Değirmenbaşı Butik Hotel;  2. yy a ait 60 metre uzunluğunda tarihi Roma yoluna yakınlığı ile 

tarihin mistik dokusunu yaşayıp, içerisinde bulunan cilt sağlığına iyi gelen kükürtlü su 

sayesinde tabiatın eşsiz güzelliklerinden faydalanabilirsiniz. Değirmenbaşı Butik Otel’ in 7 km 

uzağında bulunan “Döşeme Köyü”nde tabii bir şelale bulunmaktadır. Otel çevresinde tarihi 

köyler ve köy evleri bulunmakta olup Kartepe’ye de oldukça yakındır.  Güzel bir tabiatda temiz 

havayı teneffüs edebilir,  dereyi takip ederek trekking yapabilirsiniz.  
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Ogzala Ciftlik Evi; Kazandere Servetiye Cami Köyü’nde yer alan tesis, çeşitli meyve ağaçları, 

ceviz bahçesi ve sebze tarlası bulunanbüyük yeşil bahçeye sahiptir. Orman, dağ veya vadi 

manzaralı odalar sunmaktadır. Tesisin kendi bahçesinden toplanan sebzelerden ve taze köy 

ürünlerinden oluşan zengin açık büfe kahvaltı, hava şartlarına bağlı olarak bahçede ya da 

yemek salonunda servis edilmektedir. Menekse ve İnönü Yaylaları’na 3 km mesafesi olan tesis 

İzmit Otobüs Terminaline 25 km, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 95 km uzaklıktadır. Burada 

tabiat turlarının keyfini sürebilirsiniz. 

Doga Sara Butik Hotel;  Sabiha Gökçen Havaalanı’na arabayla sadece 30 dakika uzaklıktaki bu 

otel tabiatla iç içedir. Otelin çevresindeki alan tabiat yürüyüşü yapmak ya da dinlenmek için 

idealdir. Bunların yanı sıra, çocuklar için bir oyun alanı mevcuttur.  

Başdeğirmen Konaklama Evleri: Yeşilin her tonunu taşıyan Meşe ağaçlarıyla dolu dağların 

eteğinde kurulu tesis yakınından Suludere geçmektedir. 10 dönüm arazi içine kurulu 2 vadi 

arasında ve 2 derenin birleşme noktasına kuruludur. 

 
Fotoğraf 225-Büyükannenin Çiftliği 

Büyükannenin çiftliği; 2000 yılında hizmete giren tesis genç, yaşlı tüm ziyaretçileri davet 

etmekte ve eski Türk geleneklerini yaşama imkanı vermektedir. Butik tarzı konaklama 

alanlarıyla beraber, tabiatı ve hayvanları korumayı da maksat edinmiştir. Kısıtlı yatak 

kapasitesine sahip tesiste ilk ve en önemli maksat; konukların, tabiata ve hayvanlara olan tüm 

özlemlerini gidermek, bu tür yaşamdan zevk alabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, çiftlik tabii 

olarak üretilmelerine özen gösterilen taze sebzeler, yumurta, süt ve süt ürünlerini tadabilme 

ve satın alabilme imkanı sunmaktadır. 
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Yuvacık Karaaslan Tesisleri; Tesis, Kocaeli Yuvacık’ta, Yuvacık Barajı’nın hemen yamacında, 

baraj gölünün güzel manzarasına hakim bir konumda kurulmuştur. Tabiat İçinde konumlanmış 

olan tesisin çevresinde geniş ormanlık alanlar bulunmaktadır.  İzmit’e 11 km İstanbul Anadolu 

Yakasına 70 km Avrupa Yakasına 100 km mesafededir. Tesis, ahşap bungalow ile apart 

dairelerden oluşmaktadır. Odalarda; duş&wc, TV, telefon, yaz-kış sıcak su, merkezi ısıtma ve 

bazı odalarda klima vardır. 1994 yılında kurulduğundan bu yana, 50 kişilik yatak ve 200 kişilik 

restaurant kapasitesi ile yerli ve yabancı müşterilerine güler yüz ve titizlikle hizmet 

vermektedir. Tesis, birçok toplantı vb. organizasyon içinde oldukça uygun bir ortam 

sunmaktadır. Hafta sonu kaçamakları, dinlence ve tatil ihtiyaçlarınızı İstanbul şehir merkezinin 

çok uzağına gitmeden ve tamamen tabiat içinde karşılayan tesis, aynı zamanda şehrin dışında 

fakat şehre yakın mesafede işlerinizle ilgili çeşitli organizasyonlarınız içinde güzel bir mekân 

olarak hizmet verebilmektedir. 200 Kişilik zevkle döşenmiş restorant, otantik bir yapıya 

sahiptir.  

 
Fotoğraf 226-Yuvacık Karaaslan Tesisleri 

Eraslan Tatil Köyü; İstanbul’a 120 km uzaklıkta. Tesisin temeli, 1994 yılında henüz Yuvacık 

barajını az kişinin bildiği zamanlarda, 12 kişilik bir trekking grubuna 1 masa ve 1 bakır tava ile 

hizmet verilerek atılmıştır. İlk olarak alabalık çiftliği ve restoranı olarak hizmet veren tesis, 

yörenin tabii güzellikleri içinde daha uzun süre geçirmek isteyen misafirlerinin talepleri 

doğrultusunda tesise eklenen ahşap bungalowlar ile konaklama hizmeti vermeye de 

başlamıştır. Tesis, 6 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olup, kışın kapalı restoranında 200 kişiye; 
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yazın ise açık ve kapalı alanlarında toplam 500 kişiye yeme - içme hizmeti verebilmektedir. Yaz 

kış 40 kişilik konaklama kapasitesine sahip olan tesis, kamp gruplarına da 60 kişiye kadar 

konaklama hizmeti verebilmektedir. 

Yuvacık Tabiat Oteli; Yuvacık, İstanbul’a yakın, tabiat içerisinde konaklayıp güzel vakit 

geçirilebilecek bir cazibe merkezidir. İçinde barındırdığı orman, ırmaklar, baraj gölü, tabiat 

yürüyüş parkurları, alabalık tesisleri ve diğer lezzet adresleri, tabiat yürüyüşü, Jeep Safari, ATV, 

Paintball gibi tabiat içerisinde keyifle yapılabilecek aktiviteler ve benzeri birçok özelliği 

nedeniyle ziyaretçilerine güzel zaman geçirme fırsatı sunan ulaşımı kolay bir bölgedir. Tesisimiz 

ise, bir aile tarafından işletilen 12 odalı, aileniz ile birlikte misafir olup, ev sıcaklığında güzel bir 

atmosferde sizleri ağırlayabilecek bir mekândır. Tesis, serpme köy kahvaltısı, karafırında 

kiremitte pişirilen enfes lezzetleri, tabiat manzarası eşliğinde misafirlerine sunan şirin bir 

işletmedir. Burada Aytepe, Menekşe Yaylası vb. yürüyüş parkurlarında tabiat yürüyüşü, 

çevredeki yaylalarda jeep safari, kamp ve piknik olanağı ve en önemlisi tabiat ile iç içe olup 

kafa dinleme fırsatı bulabilirsiniz. 

Yuvacık Dağ Evi; İstanbul’a 135 km uzaklıkta ve samanlı dağlarının eteklerindeki tesis, dağ evi 

ve ev pansiyonculuğu anlayışıyla hizmet vererek, alternatif ve sakin bir tatil geçirmek 

isteyenler için ideal bir mekân haline gelmiştir. Bölge kampçılık, yürüyüş, atv, jeep safari gibi 

alternatif etkinlikler için son derece uygundur. Aytepe’nin çevre yaylaları olana İnönü Yaylası, 

, Kayaüstü Yaylası gibi görülebilecek yerler tesise günübirlik mesafede yer alıyor. İstanbul’a 2 

saat, Ankara’ya 4 saatlik uzaklıktaki tesis, yaklaşık 3600 metrekarelik bir alanda 700 metre 

rakımda kuruludur. Tesis, kendine özgü mimarisiyle, betonarme ve kütük evlerden inşa edilmiş 

8 bungalow ve 1 hizmet binası ve şömineli ortak alandan oluşur.  Merkezi sistem kaloriferle 

ısınan ve 24 saat sıcak suyun bulunduğu Dağ Evleri, modern tarzda döşenmiş, 12-17 

metrekarelik bungalow biçimindeki 8 odasıyla, toplamda 16 kişilik yatak kapasitesine 

sahiptirAna hizmet binasında ortak kullanım alanı olarak şömineli 40 metrekarelik bir salon ve 

kullanıma hazır bir mutfak bulunur. Ormanın içinde, sessiz ve sakin bir atmosfere sahip olan 

tesis, konuklarına eşsiz bir bahçe, tabii ve lezzetli bir menü sunar. Yörenin zengin bitki örtüsünü 

barındıran bahçe, her mevsimde kendine özgü bir peyzaj sunar.  
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Karamürsel Tabiat Tatil Oteli; Tesis, yeşilin her tonunu taşıyan meşe ağaçlarıyla dolu dağların 

eteğindedir. Suludere deresinin tabiat nağmeleri eşliğinde insanı rüya âlemine götüren 

buradaki tabiat güzellikler bir ömre bedeldir.  Tesis, 10 dönüm arazi içine kurulu 2 vadi arasında 

ve 2 derenin birleşme noktasına konumlanmıştır. Bungalov villa tipi evler özellikle aile ortamı 

için dizayn edilmiş ve hizmete sunulmuştur. Toplam 22 adet geniş ve ferah tek katlı veya 

dubleks odalar mevcuttur. Tesisteki ağaçların arasında güzel bir yüzme havuzu, geniş bir 

bahçe, çocuk oyun alanı, alabalık tesisi, tabiatın derinliklerine uzanan yürüyüş parkurları sizlere 

güzel bir tatil sunmak için bir araya gelmiştir. 

Maşukiye Tabiat Tatil Oteli;  Kocaeli Kartepe’nin eteğinde, Maşukiye’de bulunan otel, Ahşap 

mimarinin izlerini taşımaktadır. Odaları muhteşem tabiat manzaralıdır. Şelale, vadi, dağ 

manzaralı odalar mevcuttur. Tam konforlu 16 standart, 8 süit, 1 aile süiti ve 1 kral dairesi olmak 

üzere sigara içilmeyen odalarında bulunduğu toplam 26 odayla hizmet vermektedir. 

Tatil Keyfi Motel&Restaurant; Maşukiye'de yer alan, Motel Tatil Keyfi, ahşap bungalovlar ve 

geniş bir bahçe sunmaktadır. Tesiste açık havuz da vardır. Konuklar tesis genelinde ücretsiz 

Wi-Fi erişiminden yararlanabilir.  Bungalovda uydu ve kablo kanalları ile düz ekran TV vardır. 

Özel banyo duş ve saç kurutma makinesi ile donatılmıştır. Odanızdan dağ ve bahçe 

manzaralarını seyredebilirsiniz.  

 
Fotoğraf 227-Tatil Keyfi Motel&Restaurant 
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5* 
WELLBORN LUXURY 

HOTEL 1
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2
 

1
8

1
 Sahil Mahallesi, Cevher 

Dudayev Caddesi No: 53 

B
A

Şİ
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www.wellbornhotel.com 

5* 

RAMADA PLAZA 

İZMİT OTEL SPA & 

WELLNESS 

1
8

2
 

 

Şehit Ergün Köncü Sk. 

No:10 Yahya Kaptan 

Mh., 41050  

İZ
M

İT
 

ramadaplazaizmit.com 

5* EMEX OTEL 

1
2

3
 

2
8

4
 Sefa Sirmen Bulvarı Oto 

Galericiler Sitesi Yanı İZ
M

İT
 

www.grandyukselis.com 

4* 
IMPERİAL PARK 

HOTEL 7
1

 

 

Yenişehir Mah Gazi 

Mustafa Kemal Paşa 

Bulvarı Konak Sk No:19 

İZ
M

İT
 

www.imperialpark.com.tr 

4* 
BALTURK HOTEL 

IZMİT 6
0

 

 

Yahya Kaptan Mah. Şehit 

Ergün Köncü Sok. No:38 

Bekirpaşa  

İZ
M

İT
 

www.balturkotel.com 

4* 
THE GREEN PARK 

KARTEPE RESORT 2
9

8
 

6
4

8
 

Maşukiye Kartepe Mevkii 

İZ
M

İT
 

www.karteperesort.com 

4* HEGSAGONE OTEL 5
0

 

1
0

4
 Bayramoğlu Mah. 

Kaptan Sok.No:13/1 

D
A
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A
 

 

4* PASHA PALACE OTEL 4
0

 

1
0

0
 Yenişehir Mah. Demok-

rasi Bulvarı No:23 İZ
M

İT
 

www.pashapalas.com 

3* IZMIT SARAY HOTEL 2
3

 

4
2

 Kemalpaşa Mah. Yavuz 

Sok. No:8 İZ
M

İT
 

www.izmitsarayotel.com 

3* ASYA OTEL 6
8

 

1
3

6
 Kemalpaşa Mah. Ankara 

Cad.No:121 İZ
M

İT
 

 

3* KAO OTEL 3
8

 

7
6

 Kayacık Mah.Büyükçınar 

Mevkii 

K
.M

Ü
R

SE

L www.otelkao.com 

3* GRAND GEBZE HOTEL 5
5

 

8
5

 Gaziler Mah.İbrahimağa 

Cad.No:225 G
EB

ZE
 

www.grandgebzehotel.com 

3* 
BAYRAMOĞLU 

RESORT HOTEL 4
6

 

9
2

 Pirireis Mah.Fatih Sultan 

Mehmet Cad.No:229 

D
A

R
IC

A
 

www.bayramogluresort.com 
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WEB SİTESİ 

2* 
OTEL RESTAURANT 

BEKİR 2
2

 

4
4

 Bayramoğlu Sahil 

Mah.Grup Sok.No:10 

D
A
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A
 

 

2* YAKAMOZ OTEL 2
0

 

4
0

 E-5 Karayolu Tavşancıl 

Mevkii G
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ZE
 

 

2* KOZLUCA OTEL 6
4

 

9
9

 

Ankara Cad. No:152 
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M
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2* ÇENEDAĞ OTEL 3
1

 

4
6

 Ömerağa Mah.Fethiye 

Cad. İZ
M

İT
 

 

2* GÜRSES OTEL 2
0

 

4
0

 

Düzviran Mevkii  

G
Ö

LC

Ü
K

 

 

2* 
KÖRFEZ ALTINNAL 

OTEL 5
9

 

1
0

8
 Ömerağa Mah.Alemdar 

Cad.No:7 İZ
M

İT
 

 

2* CLUP ATABAY 2
3

 

4
8

 Eskihisar Köyü Arpalık 

Mevkii G
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2* SEKA PARK OTEL 4
5

 

8
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Kozluk Mah. Seka Alanı 
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M
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2* DELTA YSS OTEL 5
6

 

1
0

4
 Muallim Köyü Kalaycı 

Kuyu Mevkii G
EB

ZE
 

www.hoteldeltayss.com 

2* İSTİKBAL OTEL 2
3

 

4
6

 

Atalar Mah. D 100 

Karayolu Altı Gübretaş 

Fabrikası Girişi K
Ö

R
FE

Z 

 

2* 
ŞİRİN KAPTAN 

TURİSTİK TESİSLERİ 1
8

 

3
7

 Kayacık Mah. Kavak 

Mevkii No: 312 

K
.M
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S

EL
 

 

2* ANİBAL OTEL 3
9
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8

 

Hükümet Cad. No:147 

G
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Z

E  

* 
COSMİC ALTINNAL 

OTEL 1
0

 

2
0

 

Ömerağa Mah. Naci 

Girginsoy Sok.Altınnal 

Pasajı No:11/2 

İZ
M

İT
 

 

* GEBZE HOTEL ELİTE 1
8

 

4
2

 Hacı Halil Mah. 1210 

Sok. No:2 G
EB

ZE
 

 

Tablo 40-Kocaeli'nde faaliyet Gösteren Oteller 
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4.4.3.18. Bilimsel turlar 

Bölgede yoğunlaşan sanayi kuruluşlarının yanı sıra bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri 

de Kocaeli ekonomisine güç katmaktadır. Bölge sınırındaki Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, TSE Merkez 

Laboratuarları, TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi), TÜBİTAK Teknoparkı, GOSB 

Teknoparkı ve KOÜ Teknoparkı bilimsel gelişmelere ivme katan kurum ve kuruluşlardır. 

Kocaeli, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından son 10 yıldır ülke genelinde birinci sırada 

yer almaktadır. Bu değer, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki buçuk katıdır. Genel bütçe ve vergi 

gelirlerine katkı bakımından da Kocaeli % 17,41 ile Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer 

almaktadır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük 

endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kâğıt 

Fabrikası içindeki 8.500 metrekarelik alan üzerinde yer almaktadır. 70 yıl kâğıt üretimi 

gerçekleştiren Seka Kâğıt Fabrikası restore edilerek yoluna Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kâğıt 

Müzesi olarak devam etmektedir. Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 250 deney düzeneği ve 

özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve 

söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri, bilim kafe yer 

almaktadır. 

 
Fotoğraf 228- Kocaeli Bilim Merkezi 
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4.4.4. Spor Turizmi 

4.4.4.1. Su Sporları 

4.4.4.1.1. Yelken Turizmi 

İzmit körfezi yelken sporları için elverişli bir konuma sahiptir.   İzmit Körfezi'nde 5 yıldır 

Uluslararası Yüzme Yarışları, Offshore Yarışları ve Balkan Yelken Şampiyonası gibi spor 

organizasyonları yapılmaktadır.  

 
Fotoğraf 229 - İzmit Körfezi'nde Yelken Yarışları 

4.4.4.1.2. Su Yogası 

Ayakta durduğun geniş ve hafif bir sörf board benzeri yüzey üzerinde kürek çekerek yapılan 

bir spor. Dünyada en hızlı büyüyen ve popülerleşen sporlardan biri sayılan yoga, minimum 

ekipman ile bütün dünyada dalganın olmadığı her türlü deniz, okyanus ve gölde yapılabiliyor.  

Kocaeli ilimizde bu spor dalı için; Sapanca Gölü, İzmit Körfezi gibi alanlar uygundur.   

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.   

Kocaeli ili Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısı boyunca su altı dalışı yapılabilecek yerler mevcuttur. 

Üniversite Spor Kulübü ve Kocaeli Sualtı Sporları Kulübü’nün deniz çalışmaları, Kandıra Kerpe, 

Kumcağız, Kefken ve Seyrek plajında sürdürülmektedir. 

4.4.4.1.4. Su Kayağı Turizmi 

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkiindeki, Sapanca Gölünde Kartepe Belediyesince hizmete 

sunulan Kablolu Su Kayağı tesisi bulunmaktadır. Kablolu Su kayağı bir tekne tarafından 

çekilerek yapılan su kayağı yerine özel tasarlanmış çelik direklerden su üstüne 8-12 metre 

yüksekliğe kurulu bir kablo hattı ile çalışmaktadır. Saatteki hızı en az 20 km. en fazla 65 km/hız 

gidebilmektedir. Aynı anda 12 kişi kayabilmektedir. Kablolu Su Kayağı 1-2 saat gibi kısa bir 

sürede öğrenilebilir. Slalom yapılabildiği gibi; rampadan atlama, çıplak ayakla kayma ve 

günden güne popüler olan wakeboord kayma ile dayanıklılık ve beceri kazanabilir. Dünyada 

150 civarındaki Kablolu Su Kayağı tesisi bulunmaktadır.  

İzmit Belediyesi sınırları içinde yer alan Bıçkıdere Göletinde DSİ ile 23.11.2009 tarihinde 

yapılan protokol esaslarına uygun olarak Kablolu Su Kayağı Tesisi yapılmıştır. Gölkaypark 

projesi kapsamında gölet etrafında yürüyüş yolundan bisiklet yoluna, çocuk oyun alanından 

kondisyon alanına, dinlenme alanlarından seyir amfilerine, balık tutma platformlarından yeşil 

alanlara, sosyal tesis binasından iskeleye kadar her türlü sosyal ve sportif ihtiyaçlar 

düşünülmüştür. Gölkaypark projesi kapsamında gölet etrafına yapılması planlanan yürüyüş 

yolu ve bisiklet yolunun devamlılığını sağlayabilmek için tahliye havzası üzerinden geçmesi 

gerekmektedir. Su tahliyesini engellemeden yol geçişini sağlamak maksadıyla menfez 

yapılmıştır. Bu komple projeyle tesisin çevreye ekolojik, ekonomik, sportif, ve sosyal bir canlılık 

kazandırması maksatlanmaktadır. Türkiye’nin tabii gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı 

tesisi olma unvanına sahip Gölkaypark bir spor ve yaşam merkezi olarak kapılarını tüm 

dünyaya açmayı hedeflemektedir. Gölkaypark 16.09.2010-19.09.2010 tarihleri arasında 

uluslararası bir gençlik ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak, ilimizi ve Türkiye’yi dünya 

gündemine taşımayı başarmıştır. 
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Fotoğraf 230 - Gölkaypark 

4.4.4.2. Hava Sporları Turizmi  

Hava sporları yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, paraşüt ve balon gibi araçlar yardımıyla 

uçmaya dayalı olarak yapılan sporlardır. Heyecan vermesi ve uçma duygusunun tatmin 

edilmesi sebebiyleiyle bu spora bağlı olan seyahatleri de artırmaktadır. Dolayısıyla, bu 

sporlarla ilgilenenlerin katıldığı farklı özel alan faaliyetleridir. 

 
Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava sporları meraklıları 

için keşfedilmesi gereken bir ülkedir. 

 
Kocaeli ilinde yamaç paraşütü yapılmaktadır.  

4.4.4.2.1. Yamaç Paraşütü 

İlimizde Kartepe ilçesinde Suadiye mevkiinde yamaç paraşütü kalkış alanı bulunmaktadır. Bu 

yıl Kartepe Belediyesince Temmuz ayında bu bölgede Yamaç Paraşütü Festivali 

düzenlenecektir.  

Yamaç paraşütü ilimizde ve komşu illerimizde bulunan dernekler tarafından yapılmaktadır. 
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Fotoğraf 231 - Yuvacık Barajı Üstünde Yamaç Paraşütü Sporu 

4.4.4.3. Golf Turizmi 

Türkiye, son yıllarda ardarda 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. 

Kartepe İlçesi içerisinde 1000 metrekarelik alana yapılmış suni göleti, bir adet Fairway Bunker, 

bir adet Deep Bunker, bir adet Scotch Bunker’ı, dört adet farklı mesafelerde Green’i ile 250 

dönümlük benzersiz Driving Range’inde, asırlık ağaçlarda yuvalanmış kuşların cıvıltıları 

arasında, golf oynama ve öğrenme imkanıyla, bambaşka bir dünyanın kapılarını açmıştır. 

”Kartepe Golf Academy” bünyesindeki 205 metre uzunluğunda, 22.000 m2 Driving Range’inde 

15’i golf-mat’de, 5’i çimde olmak üzere 20 kişi aynı anda eğitim alabilmektedir.240 metrekare 

practice putting ve chipping grende, practice bunkerlarda ders alarak, antreman yaparak golf 

sahasına hazırlanılabilinir.  
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Golf sporuna başlamak veya geliştirmek isteyenler için deneyimli hocalar eşliğinde çeşitli golf 

ders programlarının uygulandığı akademide, tekli ve çoklu ders paketleri ile golf sporuna 

başlanabilir ya da eksik olduğu düşünülen yönler geliştirilebilir. 

 

 
Fotoğraf 232 - Kartepe Golf Klubü 

4.4.4.4. Okçuluk 

Okçuluk. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe 

göndermeyi amaçlayan spor dalıdır. Kocaeli ilimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu 

Yetiştirme Merkezi SEKASEM’de atış poligonu bulunmakta ve bu spor dalı için eğitim 

verilmektedir.   

Atatürk Spor Salonu Okçuluk Bölümü ve Halk Eğitim Merkezin tarafından da okçuluk eğitimi 

verilmektedir.   
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Fotoğraf 233 - Kocaeli Okullararası Okçuluk Yarışması 

4.4.4.5. 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. 

 
Kocaeli ilinde Kartepe, Gebze ve İzmit ilçelerinde birçok paintball parkur alanı bulunmaktadır.  

4.4.5. Av Turizmi  

İlimiz sınırlarında 13 devlet avlağı bulunmaktadır. Ancak mevcut av hayvanları belirli 

popülasyona ulaşmadığı için av turizmi yapılmamaktadır. 

 

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 

 

Geyik ve karaca gibi av hayvanlarının yaşam alanlarına sahip olan Almanya’da yılda 58 bin 

geyik, 1 milyon 200 bin civarında karaca avlattırılırken; Türkiye’de yalnızca 40 geyik ve 30 

karacanın avlattırılmasına izin verilmektedir. 
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4.4.5.1. Sportif Olta Balıkçılığı 

Özellikle Kartepe ilçesindeki iç suların çok olması, balık çeşitliliği ve popülasyonunun yüksek 

olması sebebi ile bu bölgede amatör balık avcılığı oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır.  

Sapanca Gölü, Akmeşe yolu üzerinde bulunan Şeytandere (Ketence, Kirazoğlu) Baraj 

Göletlerinin yanı sıra, Derbent deresi ve Samanlı Dağı’ndan aşağılara doğru akan berrak 

derelerinde, başta sazan (aynalı ve pullu sazan), turna (oklama), yayın, tatlı su kefali, kızılkanat, 

gökkuşağı alabalığı ve tabii alabalık gibi birçok türü bir arada barındırmaktadır. 

Buralardaki sularda, 15-16 kg.lık sazanların tutulduğu görülmüş, hatta 30 kg. üzerinde trofe 

tabir edilen sazanların da olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda ülkemizde hızla gelişen sportif 

(yakala-resimle-suya iade et) balıkçılar bu trofelere oldukça ilgi göstermektedir. Yavrulama 

dönemi olduğu için 15 Mart - 15 Haziran tarihlerinde avcılık yasaktır.  

Turna balığı avı oldukça zevklidir. 15 Aralık - 31 Mart Tarihlerinde yasak dönemin haricinde, 

avlanma boy limiti 40 cm altında ve günlük avlanma limiti 10 adetten fazla olmamak şartıyla 

diğer zamanlar serbesttiravcılığı kaşık, rapala, suni yem ve etik olmakla birlikte canlı yemler 

kullanılarak yapılmaktadır. Bugüne kadar 1 metre civarında turna balığı tutulduğu 

görülmüştür.  

Yayın balığı Sapanca Gölünde olmakla birlikte, Derbent Deresi’nde görülmektedir. Yayın Balığı 

avı ise genelde canlı yemlerle yapılmakta, çok büyük boyutları bulduğundan, olta takımlarının 

ve misinaların kalın ve mukavemetli olması gerekmektedir. Yasak dönemi 15 Mart - 15 Haziran 

olup, boy limiti 90 cm ve avlanma limiti 1 adettir. 

Her yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izni ile Derince İlçesi İshakçılar Köyü’nde 

bulunan Tahtalı Gölet’inde Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma 

Derneği (KAMADER) organizasyonunda “Ulusal Sazan Balığı Tutma Yarışması” yapılmaktadır. 

En büyük balık ve en çok balık tutma kategorisinde yapılan, 4 gün süren yarışmada balıklar 

hakemler tarafından kayıt altına alınıp fotoğraflandıktan sonra tekrar suya salınmaktadır. 
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Fotoğraf 234 - Kocaeli Turna Balığı ve Tatlı Su Levreği Şenliği 

Ayrıca Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Göleti ve Sipahiler Göletinde de amatör balıkçılar 

balık tutmaktadırlar. 

4.4.6. Kış Turizmi 

Kartepe: Kocaeli sınırları içerisinde, Maşukiye belde merkezine 16 kilometre mesafede 

bulunan Kartepe, 347 hektarlık (yaklaşık 3,5 milyon metrekare) bir kış turizmi ve doğa 

yürüyüşü (trekking) alanıdır. Zirvesi deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte olan bölge 

İstanbul’a sadece 115 kilometre mesafede bulunmaktadır.  

Meteorolojik verilere göre, kış aylarında kuzeybatı yönünden esen ve Karadeniz’i aşarak 

bölgeye yoğun yağış getiren karayel rüzgarı, Marmara bölgesinde ilk olarak karşılaştığı 

Kartepe’ye de yoğun kar yağışı bırakmakta ve bu bölgeyi kış turizmi açısından cazip bir merkez 

haline getirmektedir. Kasım ortalarında başlayan kar, Nisan sonuna kadar ortalama 1,5-3 

metreyi bulmaktadır.  

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’ne bakan dağın zirvesinde, bembeyaz örtüsüyle ziyaretçileri 

kayak tutkunu yapacak kadar etkileyici bir güzelliğe sahiptir Kartepe.   
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Yeşilin bin bir tonunu barındıran Maşukiye’den başlayan, 17 kilometre uzunluğundaki orman 

yolunu takip ederek bariyerlerle çevrili, ışıklandırılmış ve genişletilmiş asfalt yoldan geçerek, 

sonunda tabiatın o muhteşem güzelliğine ulaşılıyor.  

 
Fotoğraf 235 - Kartepe Kayak Merkezi 

Aralık ayı sonunda kayak sezonunu açan Kartepe, İstanbul’a yaklaşık bir saatlik yakınlığıyla da 

kayağa gönül verenlere en yakın adres konumunda. Dört mevsim hizmet veren The Green Park 

Resort Kartepe, yaz aylarında kongre ve seminer merkezi konumundayken, kış mevsiminde 

şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler ve kayak tutkunları için birebirdir. Asırlık ağaçlarla 

bezenmiş bu tabiat harikasında kulağınıza gelen su sesleriyle etrafınızdaki şelale ve dereleri 

keşfedebilirken, bir anda kendinizi beyazın ya da yeşilin içine saklanmış yollarda 

bulabiliyorsunuz.  

Kartepe, dört mekanik kayak tesisi, 42 kilometrelik pist alanı ve 14 pistiyle, kayağın yeni cazibe 

merkezi olacağını müjdeliyor. Kayağa yeni başlayanları kolay pistler beklerken; usta kayakçılar, 

dik tepelerden fardalanabilmektedir. Çocuklara ve çocuk kalmak isteyenler için ise özel ‘baby 

lift’ alanı mevcuttur.  Pistlerin en alt noktasında bulunan Restoran’da yeme-içme hizmeti 

verilmektedir. Telesiyeje binip havadan Kartepe’nin güzelliği izleyerek Geyikalanı Tepesi’ne 

ulaşılır. Burada yemek hizmeti veren şömineli bir restoran bulunmaktadır.  
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Üçbine yakın bitki çeşidi ile geyik, ayı, çakal ve tavşan gibi hayvanların aurası olan Kartepe, 

tenis kortu, voleybol sahaları ve FIFA standartlarına göre yapılmış iki çim sahasıyla da spor 

turizmine de hizmet vermektedir.   

 
Fotoğraf 236 - Kartepe Kayak Merkezi 

Kartepe’deki yayla ve uygun tabii ortamlarda, başta izciler olmak üzere çeşitli dernek ve 

kuruluşlar yaz kampları düzenlemektedir. Ayrıca çeşitli spor kulüplerinin lig maçlarına 

Kartepe’de oksijen depolayarak hazırlanmalarına da imkân sağlamaktadır. Samanlı Dağları’nın 

en yüksek noktası olan Kartepe, Kocaeli’nin su ihtiyacını sağlayan bir depo olması açısından da 

önemli bir değerdir. 

4.4.7. Sağlık Turizmi 

Arkeolojik buluntular ışığında tarihi geçmişi 2. yüzyıl Roma dönemine ait Yazlık Ilıcası Roma, 

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sağlık merkezi olarak kullanılmış ve halen günümüzde de 

kullanılan Kocaeli’ndeki tek sağlık yapısıdır. Eski Ilıca’ya ait tonoz, suyolu, hamam ve 

havuzundan oluşan kalıntılar, Gölcük Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, Kocaeli Müze 

Müdürlüğü’nün yürüttüğü kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılmıştır.   
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2. yüzyılda deniz ticareti ve gemiciliğinin yoğun olduğu Nikomedia’nın güney bölgesinde 

kurulan antik yerleşimler içinde Astakoz, Eribolos, Heraklion’a bağlı küçük metropolisler yâda 

bunların geniş yerleşimleri dâhilinde bir kültür merkezi veya sağlık merkezi olarak hizmet 

verdiği düşünülen Ilıca antik çağlardan beri kullanılmaktadır. 

 
Fotoğraf 237 - Dümbüldek Suyu 

Ilıca suyunun, yapılan tahlilleri neticesinde cilt hastalıkları, mide hastalıkları, astım ve benzeri 

birçok hastalığı tedavi edebilecek niteliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ilıca’nın doğu 

tarafındaki duvarın hemen yanı başında göz hastalıklarına iyi gelen ve “Göz Suyu” olarak anılan 

ayrı bir pınar daha bulunmaktadır. Bölgede Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nce yapılan sondaj 

çalışmalarında 400 m derinliğe inilerek iki adet kuyu açılmıştır. 

10.000 m2‘lik alan üzerinde inşa edilen termal tesislerde, özel çocuk havuzları, bay-bayan ayrı 

olmak üzere termal havuzlar, Türk hamamları, buhar odaları, saunalar, tuz odası, masaj ve 

terapi odaları, doktor balıklar, aileler için özel tasarlanmış özel aile banyolarının yanı sıra sağlık 

açısından büyük önem teşkil eden çamur havuzları da bulunmaktadır. 

Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisleri sadece Kocaeli halkının değil, yakın şehirlerde 

ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın da dikkatini çekmiş ve temel cilt hastalıkları, sindirim 

sistemi hastalıkları, böbrek taşı gibi belirli hastalıklar için tabii tedavi maksatlı da tercih 

edilmektedir. 
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Fotoğraf 238 - Yazlık Ilıcası 

Kartepe İlçesi İçmeler Caddesi Sümbül Çıkmazında bulunan “Maşukiye şifalı suyu” fundalıklar 

arasından çıkmakta olup, denizden 50 m. yüksekliktedir. Suyun sıcaklığı 20 derece olup, cilt ve 

mide hastalıklarına iyi gelmektedir. Aynı zamanda burada orman içerisinden çıkan derenin 

oluşturduğu çağlayanların çevresi piknik alanı olarak kullanılmaktadır. 

Kocaeli Bahçecik beldesinde bulunan “Soğuksu Şifalı Suyu” mide rahatsızlıklarına iyi 

gelmektedir. Ayrıca İzmit Körfezi’ne hâkim olması nedeniyle de yörenin önemli bir piknik 

alanıdır. 

“Dümbüldek suyu”, Derince ilçesi Karagöllü köyü hudutları içerisinde 22 dönüm araziden çıkan 

sınırlı bir kaynak olduğundan bölgeye herhangi bir tesis kurulamamaktadır. Koyun ya da 

keçilerin boynuna asılan çanlar “Dümbüldek, “ denmektedir. Rivayet o ki;  bölgede çobanlık 

yapan ihtiyar bir kişi, yanındaki arkadaşı hastalanınca, ona su getirmek için kap bulamamış. 

Keçisinin boynundan alarak kap olarak kullandığı dümbüldekle, arkadaşına su taşımıştır.  O 

günden sonra çobana ‘Dümbüldek Baba`, o suya da ‘Dümbüldek suyu` denilmiş. Bir vatandaş 

tarafından Karagöllü Köyü Muhtarlığı’ndan 1997 yılından itibaren kiralama yolu ile işletilmekte 

ve satılmakta olan suyun;  Böbrek taşları, şeker hastalığı, prostat başlangıcı, tansiyon 

rahatsızlıkları, idrar yolu hastalıkları, jinekolojik sıkıntılar gibi pek çok hastalığa iyi geldiği 

söyleniyor. Su kaynağı çevresinde bulunan beyaz renkli ve oldukça yumuşak çamurun ise 

“egzama, mantar, hemoroid” gibi rahatsızlıkları tedavi ettiği yöre halkınca biliniyor. 
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4.4.8. İnanç Turizmi 

Çeşitli dinlere mensup kişiler tarafından kutsal yerlerin ziyaret edilmesi, ibadetlerin yerine 

getirilmesi maksadıyla yapılan gezilerdir. Anadolu farklı dillerin uğrak yerleri farklı inançlara 

sahip insanların birlikte yaşadıkları topraklar olarak dünyanın en ilginç coğrafyası yer alır. Çok 

sayıda tapınak, sinegop, kilise, cami gibi kutsal mekanlar Anadolu'da yer almaktadır 

Kocaeli ilinde bulunan ve özellikle son yıllarda restorasyonu yapılarak hizmete kazandırılan 

birçok cami bulunmaktadır. Bunların içinde en çok bilinenleri; Gebze’de bulunan Çoban 

Mustafa Paşa Külliyesi, Pertev Paşa Külliyesi ve Fevziye Cami’dir.   

Bu yapılardan Pertev Paşa Külliyesi, 16.y.y.’da Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. İzmit’in 

önemli mimari eserlerinden olan yapı topluluğu, Osmanlı Ordusu’nun sefer yolları üzerindeki 

konak noktasında yapılmış ve daha çok ordunun ihtiyacı için kullanılmıştır.  

Görkemli Türk çinileri ile süslenmiş olan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi için bazı araştırmacılar 

planının Mimar Sinan’a çizdirildiğini, baş kalfası Hüseyin Ağa’ya da inşa ettirildiğini ileri 

sürmüştür.  İzmit’li Mehmet Bey tarafından yaptırılan Fevziye Caminin de yine Mimar Sinan 

tarafından yapıldığı düşünülmektedir.  

Hıristiyan dünyasında ''ilk azize'' olarak kabul edilen Azize Santa Barbara’nın Hristiyanlığı 

seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde İzmit’te 'Santa Barbara Kulesi' 

olarak da adlandırılan Bağçeşme mevkisinde bulunan tarihi surlar altında öldürüldüğü ileri 

sürülmektedir.  Bu nedenle ölüm yıl dönümünde burada ayin yapılmaktadır.  
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Fotoğraf 239 - Pertev Paşa Camii 

 
Fotoğraf 240 - Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 
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4.5. Kocaeli İli Ve İlçelerinin Öne Çıkan Tabiat Turizmi Değerleri Matrisi 
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Değerler toplamı 33 17 27 8 1 6 8 17 26 29 13 22 

Canyoning/kanyon yürüyüşü (C) X  X   X  X X    

Dağ bisikletçiliği (DB) X  X    X  X  X  

Denizel değerler (DS)  X X X  X X X X X X X 

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

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

Yaylada konaklama/kamping (YK) X  X      X    

Düzenlenmiş tabiat gezisi rotası(DGR) X X X   X X X X X  X 

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

Pansiyonculuk(P) X        X X X X 

Kır havasında şehir merkezleri(KHŞM) X      X  X X   

Aktif yaylacılık(AY) X X        X   

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

Milli park vb sahalar(MP) X X   X X   X X X  

Milli park vb. nde konaklama(MPK) X  X          

Kış sporları potansiyeli(KSP) X  X          

Aktif kış sporları merkezi(KSM) X            

Estetik şelale bulunan yerler(EŞ) X  X    X  X X   

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

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

Yaban hayatı geliştirme sahası(YHGS)            X 

Garantili yaban hayatı gözlemi(GYHG) X X X X     X X X X 

Sualtı Yaşamı Gözleme İmkanı (SAG)    X      X X X 

Bakir Küçük Koylar (BKK)            X 

Ormanaltı florası tanıma gezi 
imkanı(Mantar ve benzeri dahil) (FGİ) 

X X    X X X X X  X 

Endemik Bitkilerin Gözlemi (EBG) X  X      X   X 
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Aktivite/değer 
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Köy Pazarları (Orman meyveleriden reçel 
marmelat, kurutulmuş meyve satılması) 
(KP) 

 X X    X   X  X 

Çayır şeklinde gruplanmış dağ çiçekleri 
gezisi (görselliği yüksek olacak) (DÇG) 

X X X      X    

Dokusu bozulmamış kırsal miras gezisi 
(KMG) 

X       X X X X X 

Yayla gezisi imkanı (Ya) X X X     X X X   

Tarihi eserler, sit alanı (Ts) X  X X  X X X X X X X 

Şelale görme imkanı (Ş) X  X    X  X X   

Peyzaj değeri yüksek yerler,fotoğrafik 
yerler (P) 

X X X    X X X X X X 

Motorlu gezi imkanı (M) X      X X  X  X 

Jeolojik ve jeomorfolojik değerler (Jm) X  X    X X X X  X 

Kanyon görme imkanı (Cn) X  X     X X X   

Botanik gezisi imkanı (Bt) X  X      X   X 

Bakir orman gezisi (Bo) X X X    X X X X X X 

Atla geziye uygun (At) X  X    X X  X X X 

Tablo 41 - Kocaeli İli ve İlçelerinin Öne Çıkan Tabiat Turizmi Değerleri Matrisi Tablosu 

 
Fotoğraf 241 - Kocaeli ili Manzara 
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5. SEÇKİN VE YÜKSEK DEĞER TAŞIYAN (X) YILDIZ ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME İMKÂNLARININ ORTAYA KONULMASINA İLİŞKİN ANALİZLER 

5.1.  Ballıkayalar Tabiat Parkı 

5.1.1. Alanla İlgili Genel Bilgiler 

Kocaeli İli, Gebze-Dilovası İlçeleri sınırlarında bulunmaktadır. Ballıkayalar Tabiat Parkı sahip 

olduğu jeomorfolojik, biyolojik, jeolojik peyzaj ve rekreasyonel kaynak değerleri açısından 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması maksadı ile 6 Eylül 1995 tarih ve 22396 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 21 Temmuz 1995 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiat Parkı olarak 

ilan edilmiştir. Tabiat Parkı alanı 1603 ha‘dır. 

Ballıkayalar Tabiat Parkı karayolu ulaşımı bakımından oldukça elverişli bir konuma sahiptir. 

Türkiye’nin en önemli ana arterlerinden olan D100 karayolu ile E 80 TEM otoyolu proje alanının 

yaklaşık 4 km güneyinden geçmektedir. D100 karayolundan Tavşanlı Sapağı’ndan, E-80 TEM 

otoyolundan ise Dilovası 2 Ayrımı’ndan kuzeye yönelip, Tavşanlı Mahallenin içinden geçerek 

Tabiat Parkı’na ulaşmak mümkündür.  

 
Fotoğraf 242 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Ziyaretçiler (Fotoğraf: Ümit MALKOÇOĞLU) 
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Tabiat Parkı’nın florası, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz elemanlarının ilginç bir karışımını 

yansıtmaktadır. Söz konusu tabiat parkında 79 familya ya ait 315 cins ve bu cinslere toplam 

531 takson tespit edilmiştir. Burada 10 endemik tür tespit edilmiştir.  

Tabiat Parkı içerisinde başta mazı meşesi olmak üzere Macar meşesi ve kermes meşeleri, 

gürgen, kestane, akçaağaç, dişbudak, ıhlamur, meşe, porsuk, sarıçam, göknar, kızılağaç, söğüt, 

çınar ağaç türleri bulunmaktadır. 

Ballıkayalar Vadisi; uzunluğu 1,5 km genişliği 40-80 m arasında değişen kanyon görünümlü 

kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen özgün yer şekilleri ile karstik dar ve derin kazılmış bir  

‘Boğaz’dır. Ballıkayalar vadi tabanında, menba mansab arasındaki kot farkı nedeniyle oluşan 

hızlı akım küçük çağlayanlar, tabanda küçük göllenmeli dev kazanları oluşturmuştur.  

5.1.2. Sahanın Tabiat Turizmi Potansiyelinin Öne Çıktığı ve Sunduğu Aktiviteler 

- Tabiat yürüyüşü (Trekking) 

- Manzara seyiri 

- Yaban hayatı ve kuş gözlemciliği 

- Günübirlik Rekreasyon  

- Tabiat Eğitimi 

- Çadırlı Kampçılık 

- Oryantring 

- Kaya tırmanışı  

5.1.3. Sahanın Tabiat Turizmi Yönetimi Maksatları 

- Yüksek kalitede küçük ölçekli hizmetler olarak, yakın köylülerin yerli ve yabancı konuklara 

iyi bilgi ve açıklamalar verebilecek şekilde yetiştirilmesi 

- Nitelikli alan kılavuzları yetiştirmek için eğitici programları uygulama 



 
 

368 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

- Yürüyüş patikalarından oluşan bölgesel bir ağ kurmak, Tabiat ve kültür gezileri için önemli 

rotalar ve noktalar belirleme ve bunlara ulaşım ve bilgilendirme planı geliştirme 

- Nitelikli konaklama yerlerini, yöresel yiyecekler sunan lokanta ve yerel hediyelik eşyalar 

satan satış yerlerini teşvik etme 

- Tanıtım, bilgilendirici, açıklayıcı materyallerin sağlanmasını pazarlama etkinlikleri 

- El sanatları pazarları ve düzenli günlük geziler için belirli tarihleri olan yıllık program 

geliştirme 

- Seyir alanlarının oluşturulması 

5.1.4. Önümüzdeki 3 Yıl İçin Turist Artış Öngörüsü 

2016  : 16.850 kişi 

2017 %20  : 20.220  “ 

2018 %30  : 28.645  “ 

2019 %50: 42.968   “ 

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;  

 

 
Fotoğraf 243 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Kaya Tırmanışı Etkinliği 
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Halihazırda ki ziyaretçi sayısı 
Sahayı gezmek maksatlı gelen ve konaklayan: 0 kişi 

Ziyaretçi(konaklamayanlar) : 4000 kişi 

Para harcama Yeme-içme 

Ziyaretçi profili 

Bireysel gezginler: % 15 

Eşler: % 20 Aileler: % 40 

Tur grupları(tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi şeklinde): 

%15 

Diğerleri: % 10 

Gelişlerinin ilk 5 sebebi 

1- Tabiat Gezileri,  

2- Kanyonculuk-Canyoning, 

3- Adrenalin Gezileri(Kaya tırmanıcılığı) 

4- Yaban Hayatı (fauna gezileri), 

5- Tabiat Eğitimi Programları 

Kıyaslanabileceği saha  

Tablo 42 - Sahanın Turizm Talebi Değerleri Tablosu 

Sahanın Uluslararası 

Havaalanına Yakınlığı 

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

 

Alana Ulaşım  

Özel taşıt        ( x  ) 

Toplu taşıma  ( x  ) 

Diğerleri          ( x  ) 

(Bisiklet, motosiklet, yürüyüş, 

atlı vb.) 

Ziyaretçinin genel ulaşım 

kanaati:  

Kolay ulaşılabilir 

Ulaşım için problemler: Yok 

Tablo 43 - Ulaşılabilirlik Analizi Tablosu 
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 Yetersiz Yeterli İyi Açıklama 

Taşımacılık ağı  X   

Yerel ağ(toprak, asfalt)  X  Yeterli  

Anayollara bağlantı  X  Yeterli  

Yerel genel taşımacılık  X   

Programlar     

Ücretler   x  

Ring patikaları     

İşaret levhaları  X  Yapılıyor  

Genel yer işaret levhaları X   Yapılıyor  

Bilgi panoları  X  Yapılıyor  

Araçlar için park kapasitesi X   Düzenleniyor  

Bilgi alma ve tercüme kolaylıkları X     

Restoran sayısı X      Günübirlik alan içinde bir tane var  

Tablo 44 - Altyapı Analizi Tablosu 
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Restoranların durumu Kategori Sayısı Açıklama 

 

Turistik 1 Alan içinde tesis yoktur 

Yerel 10 Yakın ilçede 

Yemek standartları 

Yüksek standartlı yemek sunanlar:5 

Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar: 3 

Kötü standartta yemek sunanlar:3 

Barınma imkanları 
Kategori 

(iyi-kötü-orta) 
Kuruluş sayısı Yatak sayısı 

Oteller İyi 2 144 

Hosteller (Misafirhaneler)    

Yatak&kahvaltı oteli Orta 2 120 

Rota üstü kulübeler    

Bungalov tarzı    

Kamp alanı Orta   

Diğerleri: Pansiyon    

Tablo 45 - Yeme-İçme, Konaklama Analizi Tablosu 

 Var/yok Neler? 

Sunduğu değerlerden 

Tek – eşsiz olanlar 

var mı? 
Var Derin Kanyon tipi yapı 

Biraz farklı ama 

değerli olanlar 
 

Kanyon duvarları ile birlikte, vadi içindeki 

akarsuyun kireçtaşlarını eritmesi ve 

aşındırması sonucunda oluşan oyuklar, 

kovuklar, dev kazanları ile bunları 

çevreleyen tabii bitki örtüsü 

Diğer ili çeken 

yerlere benzer 

olanlar 

 
İstanbul, Bolu gibi turistik yerlere yakınlığı 

bulunmaktadır. 
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Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri; 

Alan turist ziyaret 

döngüsüne girecek 

şekilde turistlerin 

ilgisini çekecek diğer 

alanlara yakın mı? 

Evet - Hayır Evet 

İstanbul ve Bolu Turistik illere yakın olması 

ve İl içerisinde Eskihisar sahili ve Darıca 

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik 

Parkına yakın olması. 

Alandaki yabanıl 

varlıklar 

Bayrak türler 1. 2. 

Diğer ilginç yaban 

hayatı(fauna) 
  

Kelebekler   

Endemik bitkiler Var   10 tür  

Tablo 46 - Sahanın Kendine Has Seçkin ve Diğer Önemli Özellikleri Tablosu 

 Memeliler Kuşlar Açıklama 

Garanti edilen türler var mı? x X Yaban domuzu, keklik  

Genellikle rastlanma ihtimali x X Kirpi, Köstebek, tavşan, domuz, karga 

Şans veya mevsime bağlı olanlar x X Karaca, geyik, leylek 

Alanda bulunan tesisler    

Sahadaki tesisler Yetersiz Yeterli İyi Durum Açıklaması 

Rekreasyonel tesisler x   Uzun Devreli Gelişme Planına göre yapılması 

planlanıyor 

Spor tesisleri x    

Diğerleri x    

Tablo 47 - Tatmin Edici Yaban Hayatı İzleme İmkânı 

 

 



 
 

373 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

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 3 4 5 

Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit pay alırlar    x  

Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar para yatırımı yapabilir      

Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır  x    

Turizm gelişimiyle alakalı 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 sektörlerde turizm gelişimine fayda sağlıyor  x    

Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor  x    

Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm gelişiminden sonra gelişme 
gösterdi 

  x   

Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini karşılıyor  x  x  

Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı 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    

Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar görmemiştir.  x    

Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır  x    

Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir    x  

Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor  x    

Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor      

Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor  x    

Turizm tabiatın korunmasına yardımcı oluyor  x    

Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor  x    

Turizm hayat kalitesini arttırıyor x     

Tablo 48 - Taşıma Kapasitesi Analiz Tablosu 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları; 

1- Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın 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 sağlanmıştır.  

F aaliyet 
Genel etkiler 

Müspet/menfi 
Korunan alan 

üzerindeki etki 

Etki 

Kabul 
edilebilir 

Kabul 
edilemez 

Kabul edilebilir ancak; 

Kamping & 
piknik 

Menfi Katı atıklar    

Dağcılık, 
trekking 

Müspet  x  
Belli yerlere uyarı levhaları 
koymak ve kılavuz eşliğinde 
yapılmalı.  

Yeme-içme Müspet  x  Seçenek arttırılabilir.  

Tabiat 
yürüyüşü 

Müspet  x  
Yürüyüş parkurunda 
yapılmalıdır.  

Kanyoning Müspet  x  Kılavız eşliğinde olabilir. 

Yaban hayatı 
gözlemi 

Müspet  x  Kılavuz eşliğinde olabilir.  

Bilimsel 
geziler 

Müspet  x  Kılavuz eşliğinde olabilir.  

Tablo 49 - Ekolojik Taşıma Kapasitesi Analizi Tablosu 

 

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları; 

 
1- Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda özellikle katı atık sorunu görülmektedir.  

2- Kanyonlara ve dağ gezilerinde tehlikeli durumları gösteren levhalar olmalı,  kılavuz eşliğinde 

gidilmeli ve kurtarma timi her an hazır beklemelidir.  

3- Müspet olarak ele alınan faaliyetler taşım kapasitesinin altında olduğundan artırılması ve 

izlenmesi alakalı tedbirler alınacaktır 

İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir. 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 

Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;      

Ekolojik göstergeler 1 2 3 4 5 

Bitkiler turizm artışından etkilenmemektir x     

Yürüyüş yollarından 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   

Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir x     

Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür  x    

Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır   x   

Tablo 50 - 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. 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fiziki/idari taşıma  
Kapasitesi 

Yer Kapasite 1 2 3 4 5 

Altyapı 

Korunan alana giriş yolları    x   

Korunan alandaki yol ağı    x   

Korunan alan içindeki toplu taşıma 
araçları 

    x  

Park girişi 
Park etme    x   

Akış    x   

Park yeri imkânları 

Yer sayısı    x   

Biletleme    x   

Yönlendirme    x   

Bilgi imkânları 

İşaret levhaları    x   

Yetkililer     x  

Ziyaretçi merkezi     x  

Ofisler    x   

Basılı ve görsel materyal   x    

Yiyecek içecek temini Tedarik    x   

Ticaret Seçenekler       

Kolaylık tesisleri 
Tuvaletler    x   

Atıkların toplanması    x   

Patika ağı Yeterlilik durumu       

Yaban hayatı izleme 
noktaları 

Sayısı ve uygunluğu     x  

Aktiviteler 

Seçenekler       

Paket tabiat turları       

Bisiklet kiralama       

Araç kiralama       

At-katır kiralama       

Çalışanlar  
Yeterli sayıda     x   

Donanımlı     x  

Tablo 51 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi 

 

(1-Akıcı, yeterli  2- İyi,  3- Fena değil,  4- Kötü, 5- Çok Kötü) 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fiziki/idari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme; 

1- İdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir,  

2- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. işaretlemeler lüzumludur,  

3- Personelin donanımı arttırılmalıdır.  

4- Alan kılavuzlarının alanda bulunması bilgi ihtiyacını çözecektir.  

5- Paket turlarının olması ve araç kiralama Tabiat Parkına olan ilgiyi arttıracaktır.  

6- Personelin bilgi donanımı arttırılmalıdır.  

 

 
Fotoğraf 244 - Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Bulunan Yabani Orkide 

 
Fotoğraf 245- Ballıkayalar Tabiat Parkı 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

5.2. Kuzuyayla Tabiat Parkı  

5.2.1. Alanla İlgili Genel Bilgiler 

Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırlarında Maşukiye ve Derbent Beldeleri sınırları içinde, 1602 rakımlı 

Kartepe’nin İzmit Körfezi ve Sapanca gölünü gören kuzey bakısında bulunmaktadır. Bakanlık 

Makamının 11.07.2011 tarih ve 903 sayılı Olurları ile Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alan 

büyüklüğü 109,7 ha‘dır. 

Alan İzmit merkez ilçeye 27 km. Gölcük ilçesine 44 km., Sakarya iline 72 km., Yalova iline 77 

km. ve İstanbul iline 130 km mesafede bulunmaktadır. Kocaeli merkezden geçen D-100 

Karayolu Sakarya istikametinde takip edilerek Maşukiye beldesine gelindiğinde Kartepe’nin 

zirvesine doğru çıkılır. Zirveye doğru yol ikiye ayrılır. Sağ taraf Kartepe Kayak Merkezi’ne sol 

taraf ise Kuzuyayla Tabiat Parkına gider.   

Yörede; karaçam, göknar kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kestane, çınar, eğrelti, defne, orman 

sarmaşığı, ayı üzüm, böğürtlen türü flora bulunmaktadır. Düşük rakımlı yerlerde kestane ve 

meşe türleri karışım yapmaktadır. Çoğunlukla saf kayın ormanı mevcuttur. Atmaca, 

alacakarga, tarla kuşu ve bülbül kuşu popülasyonunu oluşturmaktadır. Çakal, tiki, tavşan ve 

köstebeğe tabiat parkı içerisinde rastlanılmıştır. 

Deniz ve göl manzaralı birkaç dağdan biri olan Kartepe’de bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı İzmir 

Körfezi’ne hakim geniş bir perspektifle seyir manzarası imkanına sahiptir. Çadır ve karavan 

yerleri de bulunan tabii güzelliklere sahip tabiat parkı yaz ve kış mevsimlerinde 

faydalanılabilecek bir yerdir. 

5.2.2. Sahanın Tabiat Turizmi Potansiyelinin Öne Çıktığı ve Sunduğu Aktiviteler 

- Tabiat yürüyüşü (trekking) 

- Yaban Hayatı ve Kuş Gözlemciliği  

- Tabiat Eğitimi (İzcilik)  

- Kış sporları  

- Fotosafari 

- Günübirlik rekreasyon 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

- Çadırlı Kampçılık 

- Manzara seyri 

- Oryantring  

5.2.3. Sahanın Tabiat Turizmi Yönetimi Maksatları 

- Yüksek kalitede küçük ölçekli hizmetler olarak, yakın köylülerin yerli ve yabancı konuklara 

iyi bilgi ve açıklamalar verebilecek şekilde yetiştirilmesi 

- Nitelikli alan kılavuzları yetiştirmek için eğitici programları uygulama 

- 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 konaklama yerlerini, yöresel yiyecekler sunan lokanta ve yerel hediyelik eşyalar 

satan satış yerlerini teşvik etme 

- Tanıtım, bilgilendirici, açıklayıcı materyallerin sağlanmasını pazarlama etkinlikleri 

- El sanatları pazarları ve düzenli günlük geziler için belirli tarihleri olan yıllık program 

geliştirme 

- Seyir alanlarının oluşturulması 

 

5.2.4. Önümüzdeki 3 Yıl İçin Turist Artış Öngörüsü 

2016  : 23.000 kişi 

2017 %20  : 28.600  “ 

2018 %30  : 37.180 “ 

2019 %50: 55.770  “ 

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;  
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Hâlihazırdaki ziyaretçi sayısı Yıllık ortalama 5000 kişi  ziyaret etmektedir 

Para harcama Yeme-içme  

Ziyaretçi profili 

Bireysel gezginler: % 15 

Eşler: % 20    Aileler: % 40 

Tur grupları(tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya 

gelmesi şeklinde): %15 

Diğerleri: % 10 

Gelişlerinin ilk 5 sebebi 

  

Rekreasyon (kış sporları) 

Yürüyüş 

Manzara seyir (Nadir) 

Yaban hayatı gözlemi (Nadir) 

Botanik gezileri (Nadir) 

Kıyaslanabileceği saha  

Tablo 52 - Sahanın Turizm Talebi Değerleri Tablosu 

Ulaşılabilirlik Analizi 

Sahanın Uluslararası 

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

Alana Ulaşım 

Özel taşıt        ( x  ) 

Toplu taşıma  ( x  ) 

Diğerleri          ( x  ) 

(Bisiklet, motosiklet, yürüyüş, atlı 

vb.) 

Ziyaretçinin genel ulaşım kanaati: 

Özel taşıt ile kolay ulaşılabilir, toplu 

taşıma  ile zor. 

Ulaşım için problemler:   Yok  

Tablo 53 - Ulaşılabilirlik Analizi Tablosu 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Altyapı Analizi Yetersiz Yeterli İyi Açıklama 

Taşımacılık ağı  X  Bazı bölgelerde yeterli  

Yerel ağ(toprak, asfalt)  X  Bazı bölgelerde yeterli  

Anayollara bağlantı  X  Yeterli  

Yerel genel taşımacılık  X  Yeterli  

Programlar X   Yeterli değil  

Ücretler   X  

Ring patikaları  X   Var, yenileri yapılıyor  

İşaret levhaları  X   

Yapılıyor, yer yer tamam      

     

Genel yer işaret levhaları X   Yapılıyor  

Bilgi panoları  X  Yapılıyor  

Araçlar için park kapasitesi X   Düzenleniyor  

     

Bilgi alma ve tercüme 

kolaylıkları 
X   Yeterli değil  

Restoran sayısı X      En yakın Kartepe ilçesinde var.  

Tablo 54 - Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın Altyapı Analizi 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Restoranların durumu Kategori Sayısı Açıklama 

 Turistik 6 Kartepe Alabalık Tesisi   

Yerel 24  
Kartepe ilçesindeki tüm 

restoranlar  

Yemek standartları 

Yüksek standartlı yemek sunanlar:6 

Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar:14 

Kötü standartta yemek sunanlar:10 

Barınma imkânları 
Kategori 

(iyi-kötü-orta) 
Kuruluş sayısı Yatak sayısı 

Oteller İyi  1         648  

Hosteller (Misafirhaneler)    

Yatak&kahvaltı oteli    

Rota üstü kulübeler    

Bungalov tarzı    

Kamp alanı Orta    

DiğerleriPansiyon    

Tablo 55 - Yeme-İçme, Konaklama Analizi Tablosu 

 

 Var - yok Neler? 

Sunduğu değerlerden 

Tek – eşsiz olanlar 

var mı? 
 - 

Biraz farklı ama 

değerli olanlar 
 

Deniz ve göl manzaralı birkaç dağdan biri 

olup ayrı bir güzellik taşıyan Kartepe de 

bulunan ve Körfeze hakim, geniş bir 

perspektifle seyir manzarası imkanına 

sahip. 

Diğer ili çeken 

yerlere benzer 

olanlar 

 
İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya illlerine 

yakın uzaklıkta bulunmaktadır. 
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TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri; 

Alan turist ziyaret döngüsüne 

girecek şekilde turistlerin 

ilgisini çekecek diğer alanlara 

yakın mı? 

Evet - Hayır Evet 

Kartepe kış sporları yapılan yere, golf 

sahasına, su kayağı ve kuş gözetleme imkanı 

olan Sapanca Gölü’ne yakındır. 

Alandaki yabanıl varlıklar 

Bayrak türler   

Diğer ilginç yaban 

hayatı(fauna) 
 Ayı, Kızıl Geyik 

Kelebekler   

Endemik bitkiler,   

Tablo 56 - Sahanın Kendine Has Seçkin ve Diğer Önemli Özellikleri Tablosu 

Tatmin edici yaban hayatı 

izleme imkanı 
Memeliler Kuşlar Açıklama 

Garanti edilen türler var mı? x x 
Tilki, Köstebek, Domuz 

Karga 

Genellikle rastlanma ihtimali x x Çakal, Atmaca, Tarla kuşu 

Şans veya mevsime bağlı olanlar x x  

Alanda bulunan tesisler Kırkahvesi  
Günübirlik alan içinde 

bulunmaktadır. 

Tablo 57 - Tatmin Edici Yaban Hayatı İzleme Tablosu 

 

Sahadaki tesisler Yetersiz Yeterli İyi Durum Açıklaması 

Rekreasyonel tesisler x   
Uzun Devreli Gelişme Planına göre 

yapılması planlanıyor  

Spor tesisleri x    

Diğerleri x    
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

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 3 4 5 

Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit pay  alırlar    x  

Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar para yatırımı yapabilir      

Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır  x    

Turizm gelişimiyle alakalı 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 sektörlerde turizm gelişimine fayda sağlıyor  x    

Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor  x    

Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm gelişiminden sonra gelişme 
gösterdi 

  x   

Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini karşılıyor  x  x  

Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı 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    

Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar görmemiştir.  x    

Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır  x    

Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir    x  

Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor  x    

Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor      

Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor  x    

Turizm tabiatın korunmasına yardımcı oluyor  x    

Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor  x    

Turizm hayat kalitesini arttırıyor x     

Tablo 58- Taşıma Kapasitesi Analizi Tablosu 
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları; 
 

1- Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi yönünden bir problem 

yaşanmamaktadır.  

2- Ekonomik kaynak ayrılmalı, kaynakların turizm gelişimi için yerinde kullanımı sağlanmalıdır.  

3 - Turizm sosyal hayat için müspet etkiler yapmış, tabiatın korunmasına imkân sağlanmıştır.  

 
 

Faaliyet 
Genel etkiler 

Müspet/menfi 

Korunan alan 

üzerindeki 

etki 

Etki 

Kabul 

edilebilir 

Kabul 

edilemez 

Kabul edilebilir 

ancak; 

Kamping& 
piknik 

Menfi Katı Atıklar    

Yeme-içme Müspet  X  Seçenek arttırılabilir 

Tabiat yürüyüşü Müspet  X  
Yürüyüş parkurunda 
yapılmalıdır. 

Yaban hayatı 
gözlemi 

Müspet  X  
Kılavuz eşliğinde 
olabilir. 

Bilimsel geziler Müspet  X  
Kılavuz eşliğinde 
olabilir. 

Tablo 59 - Ekolojik Taşıma Kapasitesi Analizi Tablosu 

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları; 

1- Kuzuyayla  Tabiat Parkı’nda özellikle katı atık sorunu görülmektedir.  

2- Müspet olarak ele alınan faaliyetler taşım kapasitesinin altında olduğundan artırılması ve 

izlenmesi alakalı tedbirler alınacaktır.  
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İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir. 
 

Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri; 

Ekolojik göstergeler 1 2 3 4 5 

Bitkiler turizm artışından etkilenmemektir X     

Yürüyüş yollarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor  X    

Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana 

gelmektedir 
   X  

Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir      

Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır     X 

Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir X     

Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür    X  

Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır   X   

 

Tablo 60 - 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- Biyoçeşitliliğin gelen ziyaretçilerden çok fazla etkilenmediği,  

2- Patika dışına çıkan ziyaretçilerin olduğu, bunların zararlara sebep olabileceği, uyarı, 

işaretlemeler ve alan kılavuzu sistemi ile bunların çözülebileceği, 
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Fiziki/idari taşıma kapasitesi Yer Kapasite 1 2 3 4 5 

Altyapı 

Korunan alana giriş yolları    x   

Korunan alandaki yol ağı    x   

Korunan alan içindeki toplu taşıma 
araçları 

    x  

Park girişi 
Park etme    x   

Akış    x   

Park yeri imkanları 

Yer sayısı    x   

Biletleme    x   

Yönlendirme    x   

Bilgi imkanları 

İşaret levhaları    x   

Yetkililer     x  

Ziyaretçi merkezi     x  

Ofisler    x   

Basılı ve görsel materyal   x    

Yiyecek içecek temini Tedarik    x   

Ticaret Seçenekler       

Kolaylık tesisleri 
Tuvaletler    x   

Atıkların toplanması    x   

Patika ağı Yeterlilik durumu       

Yaban hayatı izleme noktaları Sayısı ve uygunluğu     x  

Aktiviteler 

Seçenekler       

Paket tabiat turları       

Bisiklet kiralama       

Araç kiralama       

At-katır kiralama       

Çalışanlar  
Yeterli sayıda     x   

Donanımlı     x  

Tablo 61 - Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi Tablosu 

(1-Akıcı, yeterli 2- İyi,  3- Fena değil,  4- Kötü, 5- Çok Kötü) 
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Fiziki/idari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme; 

  
- İdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir. 

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

- Personelin donanımı arttırılmalıdır.  

- Alan kılavuzlarının alanda bulunması bilgi ihtiyacını çözecektir.  

- Paket turlarının olması ve araç kiralama Tabiat Parkına olan ilgiyi arttıracaktır.  

- Psikolojik Taşıma Kapasitesi ile alakalı değerlendirmede ise kayda değer herhangi bir 

problem yaşanmadığı görülmektedir. 

 

 
Fotoğraf 246 - Kuzuyayla Tabiat Parkı 
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5.3. Kocaeli İli ve İlçelerinin Kıyas Yöntemi İle Kısa Değerlendirmesi  

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. 

 

KIYAS YÖNTEMİ İLE TABİAT TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BAZI İLÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kocaeli İli 

İlçe 
Kıyaslanan 

İl/İlçe 

Kıyaslama 

sebebi 
Örnek alınacak deneyim 

Kartepe Bursa  Kış sporları  
Bursa Uludağ Kış sporlarının ve kış turizminin en öne çıktığı yer 

konumundadır.  

Gebze  Fethiye  
Kaya 

tırmanışı, 

Fethiye Faralya kaya tırmanışlarının yapıldığı önemli yerlerden 

biridir.  

İzmit Akçakoca  
İklim ve 

tabiat yapısı  

Akçakoca deniz ve orman kültürünün birarada olduğu bir 

yerdir.  

Gölcük Termal Ilıca 
Roma ve Bizans devrinden itibaren Samanlı Dağlarının 

yamacındaki kaplıcalardan yararlanılmaktadır. 

Tablo 62 - Kıyas Yöntemi İle Tabiat Turizmi potansiyeli Yüksek Olan Bazı İlçelerin Değerlendirilmesi Tablosu 
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5.4. Kocaeli İli Tabiat Turizmi Swot Analizi 

Kocaeli’nde Tabiat Turizminin SWOT analizini ortaya çıkarmak maksadıyla tarafımızca yapılan 
araştırmada aşağıdaki hususlar saptamıştır;  
 
Güçlü Yanları 

 İl sınırları içerisinde bulunan 200’ün üstündeki Tarihi ve kültürel eserleri Ülkemiz için miras 

değeri taşımaktadır.  

 Tarihi ve Kültürel alanların mevcut olduğu alanların varlığı(Eskihisar, İzmit Merkezi vb. )  

 Tarihi ve Kültürel varlıkların varlığı (kaleler- Kliseler, Mezarlar vs .) 

 Kandıra, Kartepe Turizm merkezlerinin varlığı 

 Serindere, Menekşe yaylasının, Nüzhetiye Şelalesi, Ballıkayalar Kanyonu gibi jeolojijk 

yapıların varlığı  

 Bozulmamış çevre ve flora ve fauna,  

 Türk kırsal yerleşimcilerinin sınırsız Konukseverliği,  

 Turistlerin tercihlerindeki değişmeler, 

 Tabiat Turizmi Türkiye’de sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmektedir.  

 Tabiat Turizmi ülkemizin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.  

 Tabiat Turizmi geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarıp, kırsal yörelerin 

dinlendirici atmosferinden yararlanmaya imkânlar sağlamaktadır.  

 Türk kırsal halkın sınırsız konukseverliği olumlu bir tesir yaratmaktadır.  

 Türkiye’ye gelen turistlerin tercihlerinde Tabiat Turizmine doğru değişmeler olmuştur.  

 Kocaeli kendine has coğrafyası, dört mevsimin birlikte yaşanabildiği iklimiyle ve eşsiz tabii 

güzellikleriyle kırsal turizmi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek imkânlara sahip bir ülkedir.  

 Tabiat turizmi, tabii çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmaktadır.  

 Türkiye’nin 2023 Vizyonunu belirleyen bir turizm stratejisinin olması.  

 Bölgede birçok medeniyete ait değerlerin bulunması 

 Kocaeli’nin İstanbul’a çok yakın olması  

 Bölgede aynı anda yaz ve kış turizmi imkânlarının sunulabilmesi 

 Tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve tabiat anıtları gibi tabiialanlar bakımından 

oldukça zengin olması 
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Zayıf Yanlar  

 Yukarıda anlatılan ve var olan potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda kullanılamaması 

büyük eksikliktir.  

 Uluslararası pazarlarda kırsal turizm ürününün pazarlanmasında zorluklar yaşanmaktadır.  

 Yerel ve ulusal düzeyde kırsal turizmle alakalı bilimsel toplantıların eksikliği söz konusudur.  

 Türkiye’de kırsal alanın gelişmesi ve kırsal alanlarda yaşayan insanların hayat kalitesinin 

yükseltilmesi açısından bazı gelişmeler kaydedilmişse de, bu gelişmeler henüz istenilen düzeye 

ulaşmamıştır.  

 Kırsal turizmin geliştirilmesi konusunda bilgiyi toplama ve yaymada yaşanan zorluklar 

bulunmaktadır.  

 Kırsal turizm alanındaki akademik çalışmalar yetersizdir.  

 Kırsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği vardır.  

 Turizm işletmelerinin yetersizliği (Konaklama –Yiyecek içecek- Ulaştırma)  

   Kırsal alanda yaşayan insanların büyük çoğunluğu yabancı dil bilmemektedir.  

 Kırsal turizm çok az sayıda kişi tarafından bilinmektedir.  

 Türkiye’de Kırsal turizmde kırsal ürün çeşitliliği fazla değildir.  

• Özellikle kültür turizmine ilişkin bilincin yeterince gelişmemiş olmaması, tarihi şehirde kazı 

çalışmalarının hiç başlatılmamış olması,  

•  Tarihi eserlerin restorasyonu konusundaki sıkıntılar 

•  İlimizdeki mağaraların tespitinin yapılması fakat henüz tescil edilmemesi, 

•  Tanıtım eksikliği 

 Paket turlarının kamplı inanç turizmine yönelik olmaması 

 Alt ve üst yapının eksikliği 

 Festival ve organizasyon eksiklikleri 

 Kış turizmi için gerekli alt yapının yetersiz olması 

 Bölgede flora turizmine uygun pek çok alan bulunmasına rağmen flora turizmi kapsamında 

yürütülen turistik faaliyetlerin çok az olması 

 Yöre halkının bölgenin bitki türleri ve çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmaması 
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Fırsatlar  

 Yılın 12 ay turizm yapılabilme potansiyeline sahip olması. Tabiat Turizmi iklimle yüzde yüz 

bağlantılı olmayan bir turizm türüdür. Bu sebeple mevsimlik olma özelliği yoktur. 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.  

 Bütün bu Nadir özelliklerinden dolayı bu alanlardan birinin veya bir kaçının Milli park ve 

Turizm Merkezi ilan edilmesini fazlasıyla hak etmektedir. 

 Tescil edilecek çok sayıda mağaranın varlığı,  

 Turizm merkezi olabilecek alanların ve yaylaların varlığı  

 Yürüyüş parkur sayısının çok olması ve böylelikle seçme şansının yüksek olması 

 Belediyelerin yürüyüş gezileri düzenleyrek yürüyüş parkurlarını ve ilimiz kaynak değerlerini 

tanıtıyor olması, 

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yürüyüş parkuru yapma konusunda istekli 

olmaları ve yürüyüş parkurlarını gösteren kitapçık bastırmış olması, 

 Yaylaların çok sayıda turizm çeşidine imkân veriyor olması, 

 Aktif yaylacılığın azalsada devam ediyor olması, Yaylaların genelinde yürüyüş parkuru 

olması, Yaylalarda kamp yapma imkânının olması, Yaylaların çoğunda su kaynağının olması, 

Yaylalara ulaşım kolaylığı. 

 Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal alanlardaki kadınların aile içi rollerinin değişmesi ve 

kadının çalışma hayatına daha tesirli olarak katılması kolaylaşmıştır.  

 Şehirde yaşayan insanların tabiat hakkında bilinçleri artmaktadır. 

 Kırsal turizme yönelik TV programlarında artış görülmektedir.  

 Türkiye’de kırsal alana, turizm kavramına kolayca adapte olabilecek genç ve dinamik bir 

nüfus bulunmaktadır.  

 Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte, yöreye ait ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs 

malzemeleri gibi geleneksel el sanatları ve diğer hediyelik eşyalar pazarlanarak yöre halkına ek 

bir gelir sağlamaktadır.  

 Yerel girişimcilik ruhunun gelişmesine ortam hazırlamaktadır.  

 Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede fiziksel alt yapı sorunu da ortadan 

kalkmaktadır.  
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 Gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan Ziraat üreticisine ek bir gelir sağlamak 

açısından büyük önem arz etmektedir 

 Türkiye genelinde nadir bulunan varlıkların olması 

 Keşfedilmemiş alanlar, 

 Tabiat parkları yapılması için uygun yeni alanlar 

 Mesire alanları için uygun alanlar 

 Tabiat turizme odaklanmış televizyon programlarının sayısında artış,  

 Kırsal alana turizm kavramına kolayca adapte olabilecek genç ve dinamik nüfus, 

 Türkiye’nin AB üyeliği yolundaki aşamalar, otoyolların yapılması, 

 Televizyon ve sinema filmleri için uygun alanlardır.  

 Dünya genelinde inanç turizmine olan alakanın artması 

 Turizme yönelik finansal destekler 

 İç turizmdeki hareketlenme 

 Avrupa, Güney doğu Asya’da yaşayan insanların; özellikle Arap halkının inanç turizmine ve 

Tabiat Turizmine duydukları alakanın giderek artması 

 Tarihi eser ve şehirlerin ulaşılabilir olması 

 Tarih ve kültür turizmine alakanın artması 

 Turizme yönelik finansal destekler 

 Kış turizmiyle alakalı olan turist sayısındaki artış 

 Tarihi eserlerin korunmaya alınmaması ve bakımsızlık sebebiyle zarar görmesi 

 Denetim ve kontrol eksikliği sebebiyle ziyaretçilerin sebep olduğu tahribat 

 Bazı restorasyon çalışmalarının yapıların aslından uzak olarak yapılması sebebiyle önemini 

ve özelliğini kaybetmesi 

 Bölgedeki tabii yapının ve flora çeşitliliğin korunması için bir bilinçlenmenin söz konusu 

olması 

  Bölgenin tabiiolarak sahip olduğu bu zenginliğin sürdürülebilir ve tabiatı korumayı 

destekleyen vebunun yanında yüksek turizm geliri sağlayan bir turizm potansiyeli oluşturması 

 İç turizmin son yıllarda canlanması 

 Üniversitelerin mağara turizmi ile alakalı çalışmalar yapıyor olması 

 Henüz turizme açılmayan mağaraların yeterince korunamaması, kirletilmesi ve tabii 

yapısınıntahrip edilmesi 
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Tehditler  
 

 Kırsal turizm, ziraattan gelir sağlayan halkın, ziraat sektörü dışına kaymasına sebep olarak 

ziraatın gerilemesine sebep olabilir.  

 Avrupa’da iyi teşkilatlanmış Tabiat turizm merkezleri bulunması bir tehdit unsurudur.  

 Yerli turist gelir çok düşük.  

 Komşu ülkelerde olabilecek savaş tehlikeleri yabancı turistleri korkutmaktadır   

 Doğu bölgesi ile batı bölgesi arasında coğrafik anlamda farklılıkların bulunması kırsal 

turizmin dağılımı açısından farklılıklar oluşturmaktadır.  

 Kocaeli ’de Tabiat turizm alanında geniş çaplı sayılabilecek tesir edici bir dernek veya koo-

peratif bulunmamaktadır.  

 Türkiye’de ve Kocaeli ’de turizm konusunda faaliyette bulunan hiç bir kuruluş Euro Gites’e 

üye değildir. Euro Gites Avrupa’nın Kırsal turizm alanında bir teşkilat altında toplanmış tek 

teşkilatıdır.  

 Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar 

 Küresel ısınma 

 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 

 Bölgede gerçekleşen orman yangınlarının tabii örtüyü tahrip etmesi 

 

 
Fotoğraf 247 - İzmit Merkez'inde Yer Alan Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli 
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6. KOCAELİ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ 

6.1.Gelişme Stratejileri 

 Strateji 1. Tabiat turizmipotansiyel alanları olarak işaret edilen bölgelerde detaylı çalışma 

yapılarak tabiat turizmi konulu tematik Tabiat Parklarının, Milli Parkların ilan edilmesi 

çalışmalarını yapmak, 

 Strateji 2.Av turizmini geliştirmek amacıyla devlet avlaklarının sayısını arttırmak ve avcı 

derneklerinin tabiat turizmikonusunda bilinç düzeyinin arttırılması, 

 Strateji 3. Korunan alanlarda tabiat turizmini içine alan model planlar geliştirmek, 

 Strateji 4. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği yapılabilecek alanların tanıtımının yapılması, 

yerel yönetimler, üniversiteler ve alakalı kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak Yaban 

Hayatı (Fauna) Gözlemciliğini geliştirecek projelerin yapılmasını sağlamak, 

 Strateji 5.Kurumda tabiat turizmikonusunda bir birim oluşturularak gerekli eğitim ve bilgi 

desteğini sağlamak, 

 Strateji 6.Yerel halka yönelik bilinçlendirme toplantıları organize etmek. Pilot bölge 

seçimleriyle örnek uygulamalar yaparak bu uygulamaları diğer yörelere yaymak, 

 Strateji 7. Tabiat turizmiyatırım projelerine uygulanmak için teşviklerin sağlanması ile 

Kocaeli’nde turizm sektöründe yatırımların arttırılması”  

 Strateji 8.Sürdürülebilir tabiat turizmiürünlerinin, yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle 

uyum içinde işlenmesi,  

 Strateji 9.Yüksek potansiyele sahip ilçelerede yerel kalkınmada turizmin güçlü bir araç 

olarak öne çıkarılması,  

 Strateji 10.Tabiat turizminde seçeneklerin arttırılması ve gelişimi için projelerin 

hazırlanması.  

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 
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 6.3. Pazarlama Stratejisi 

 Strateji 1. İlgili yerel ve ulusal televizyon kanallarında yılda en az iki defa tabiat 

turizmikonusunda söyleşi yapmak, 

 Strateji 2. Tabiat turizmiile alakalı paydaşların koordinasyonla sempozyum hazırlanması, 

 Strateji 3.Özellikle tabiat harikası olan korunan alanları gerekli önlemleri alarak ve 

ziyarete uygun biçimde düzenleyerek tur şirketlerine tanıtımının yapılması.  

6.3. Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi 
 

 Strateji 1. Koruma ilkeleri ve ziyaretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması, bunun 

yanında müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyaretçi yönetiminin sağlanması. 

6.4. İzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin izlenmesi) 
  

 Strateji 1. Tabiat turizmialanları ile alakalı bir veri tabanı oluşturarak web üzerinden 

paylaşmak. 

 
Fotoğraf 248 - Kocaeli İli Manzara 
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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. 

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. 
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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, 

• 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 
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• Tabiat Turizmiyle alakalı 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. 

 
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. 
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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, tabii ortam 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, tabii güzelliklerin, tarihsel ve kültürel çekiciliklerin varlığı ve korunmuş olması, 

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 
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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.  

 
-Tabiat turizminin kırsal nüfus tarafından benimsenmesi için bölge halkının hayat tarzları ve 

bölgenin özellikleri dikkate alınarak teşvikler sağlanmalıdır. Kırsal alanlarda ziraatsal 

faaliyetlerin temel geçim kaynağı olduğu düşünüldüğünde, turizme yönelik iş olanaklarının 

teşvik edilmesi ekonomik Problemler için araç olarak değerlendirilebilir 

 
-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, tabii olarak 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 vaziyetbölgenin bir turizm destinasyonu 

olarak sürdürülebilirlik ve Tabiat turizm bağlamında önemli bir imaj yaratmasına da yardımcı 

olacaktır. 

 
- Bölgesel konaklama alanları cazibe noktalarına yakın mevcut alt yapı olanaklarının olduğu 

noktalarda seçilmelidir.  
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-Yaylalarda konaklama, alışveriş, yeme içme konularında öncelikle mevcut yapılardan 

faydalanılmalı, bu yapılardan özgün olanlarının aslına uygun restorasyonu ile turizme 

kazandırılmaları teşvik edilmelidir. Yapılaşmanın yoğun olduğu yaylalarda yapılaşma 

dondurulmalıdır. 

 
-Turistin yöre halkının evinde ve günlük yaşantısı içinde misafir edilmesi, yöresel ürünler ve el 

sanatlarının turiste tabiiçevrede arzı sağlanmalı, bu şekilde yöre halkı günlük yaşantılarıyla 

birlikte turizm olgusu içinde yer almalıdır. 

 
-Belli yaylaları içeren pilot uygulamaları yapmadan yüksek oranlı teşviklerle, bütün 

yaylalarımızda yapılaşmayı teşvik ederek ve Tabiatı tahrip eden yanlış uygulamalardan 

kaçınılmalıdır. 

- Kocaeli karstik yapılarının tanıtımında ve hatta Kocaeli ’un tanıtımında Kanyonların öne 

çıkarılması çekici bir değer yaratacaktır, 

 
-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 

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. 

 
Mağaraların envanter çalışmalarının yapılarak haritalanmaları ve tescili için çalışmaların 

yapılması, Mağaraların yabani hayat ve benzeri ekosistem unsurları yönünden zarar 

görmeyenlerinin ve estetik olanların öncelikli olarak turizme kazandırılmalıdır.  

 
- Turizme kazandırılacak mağaraların tek başlarına ziyaretçi cezp edemeyecek olanların 

Ballıkayalar Tabiat Parkı ve diğer turizm aktivitesi gerçekleşen sahalara yakın olması halinde 

bunlara ait destinasyonlara eklenmeleri zenginlik katacaktır. 

 
Türkiye’de 1970’li yıllardan başlayarak 1980’lerden sonra ivme kazanan deniz kıyılarında yazlık 

ev veya ikinci konutların yapımı, halkın ihtiyacından doğan ve giderek adeta moda akım halini 

alarak yaygınlaşan bir uygulamadır. Benzer bir talep 1980’lerde başlayıp 1990’lardan itibaren 
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Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü temiz ve serin 

havası, suyu, yüksek peyzaj değerleriyle yaylalar çok çekici alanlardır. Bölgede başta ulaşım 

imkân olmak üzere diğer altyapı imkân arttıkça yaylaların çekiciliği daha da artmaktadır. Bu da 

şehirlinüfusun yaz aylarında tatil ve dinlenmek için yaylaları tercih etmesine yol açmaktadır. 

Bu tercihle birlikte ortaya çıkan ulaşım, barınma ya da konaklama talepleri tabiiolarak 

yaylalarda yapılaşmayı artırmaktadır. Bütün bunlar dikkate alınarak Mera Kanunu’nun 

kapsamı ve yaylaların kullanım biçiminin yeniden değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

 
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. 

 
Tabii, biyolojik, kültürel ve toplumsal özgün kaynak değerlerinin, bilimsel olarak sürdürebilir 

kılındığı Türk ve dünya kamuoyuna tanıtılmalıdır.  (Haberal. 2011 s.206-207) 

 
• Yapıların restorasyon çalışmalarının tamamlanarak yapılara gösterişli hava 

kazandırılmalıdır. 

• Eserlerin tanıtılmasında mitolojik değerlerden yararlanılmalıdır. 

• Turizm acentelerinin düzenli ve organize olarak bölgeye gelmesi sağlanmalıdır. 

• Paket turları kamplı inanç turizmine yönelik düzenlenmelidir. 

• Uluslararası festival ve teşkilatlar düzenlenmelidir. 

• Başta Pisidia Antiocheia antik şehri olmak üzere antik şehirlere ait yürüyüş yolları 

belirlenmeli ve işaretlenerek koruma altına alınmalıdır. 

• Kayak merkezlerindeki alt ve üst yapı eksiklikleri giderilmelidir. Kayak merkezlerine 

ulaşımı sağlayan yollar modernize edilmelidir. 

• Kayak merkezlerinin markalaşması sağlanmalı ve uluslararası tanınırlığı artırılmalıdır 

• Kış turizminde bölgeye dikkat çekebilmek adına uluslararası festival ve teşkilatların 

bölgede düzenlenmesi sağlanmalıdır. 
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• Tesislerin dolulukları 10-12 aya çıkarılmalı, bu maksatla diğer turizm türleriyle 

bütünleşik çalışmalar yapılmalıdır 

• Kış sporlarına yönelik geniş kapsamlı eğitim programları organize edilmelidir 

• Kayak merkezleri çevresinde rekreasyon (eğlenme ve dinlenme) maksatlı mekanlar 

oluşturulması teşvik edilmelidir Antiocheia vb.) önceliklerine göre restore edilmeli ve turizme 

kazandırılmalıdır. 

• Bölgemizde özellikle kültür ve tarih mirası yönünden zengin bölgelerde turistlere 

yönelik konaklama kapasiteleri geliştirilmelidir 

• Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı ve pazarlaması yönünde gerek direkt turistlere 

gerek tur operatörleri ve acentelere tanıtım filmi, broşür, el kitapçığı gibi görsel malzemeler 

hazırlanmalıdır 

• Tarihi eserlere zarar verebilecek herhangi bir tahribatın önlenmesi maksadıyla kontrol 

ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir 

• Özellikle tarihi ve kültürel varlıkların tahribatının önlenmesi için yerel halkın 

bilinçlendirilmesi ve eserleri sahiplenmesi sağlanmalıdır 

• Paydaşların işbirliği ve teşkilatlanmasıyla bölgede kazılara fon ayrılması ve kazıların 

hızlandırılması sağlanmalıdır 

• Bölgede bu turizm türünün geliştirilmesi için misyon ve vizyon belirlenmelidir 

(kalkınma ve rekabet aracı olarak gastronomi, uluslararası gastronomi destinasyonu olma) 

• Bölgenin bu konuda isminin pek bilinmemesi sebebiyle hedef pazar belirleme, tanıtım, 

imaj, markalaşma gibi pazarlama çalışmaları yapılmalıdır 

• Öğrenciler, yerel halk ve bu konuda hizmet verecek insanlara eğitim verilmelidir 

• Turizm değeri taşıyan tabiat alanları ve kültür varlıklarının ulaşım yollarına yeterli yol 

ve yön gösteren levhaları yerleştirilmelidir 

• Kayıt altına alınmamış mağaraların tespiti yapılmalı inceleme yapılmamış olanların 

uzmanlarca araştırılmalıdır. 

• Gebze ilçesindeki tabiat ve kültür turizmi değerlerinin Ballıkayalar kanyonunu 

destinasyonunu destekler mahiyette planlanması lüzumludur, 

•  Aytepe yaylası kamp alanı olması kanyon, trekking alanı ve mağaralarla çevrili olması 

ve ulaşım imkanlarının da uygun olması sebebi ile bu faaliyette ilk planda uygulamalarda yer 

almalıdır. 
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• Kaynakların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat edilmesi, Şifalı 

suların fuarlar,  televizyon, dergi ve benzeri kaynaklarda tanıtılması, 

• Akarsu ve göllerde balıklandırma çalışmalarının yapılması ve sportif balıkçılık sahalarına 

uygun nitelikli sportif balıkçılık iskeleleri 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, 

• Mevcut yürüyüş parkurları üzerinde, manzara seyir noktalarında alakalı birimlerce 

(Kaymakamlıklar, 1. Bölge Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) seyir terasları 

yapılması, 

• Parkurlar üzerinde kişilerin satın alma ihtiyaçlarını gidermek üzere köylü 

vatandaşlarımıza öncelik vererek uygun yerlerde basit satış noktalarının yapılmasının 

Kaymakamlıklarca gerçekleştirilmesi, bunun kırsal kesimdeki vatandaşlar için faydalı olacağı 

gibi rota yürüyen/gezen insanlar için de ihtiyaçlarını karşılama şansı verecektir, 

• Yaylacılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi için il Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüğünce 

gerekli uygu- lamaların başlatılması gerekmektedir.  

• Avcı derneklerinin tabiat turizmi konusunda bilinç düzeyinin arttırılması maksadıyla 

eğitim çalışmaları yapmak gerekmektedir.  

 

 
Fotoğraf 249 - Kocaeli İli Manzara 
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8. KOCAELİ TABİAT TURİZMİ ROTALARI 

İlimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen 102 tane tabiat yürüyüşü parkuru 

mevcuttur. Bunların bazıları şunlardır: 

Kerpe Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 13 km. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı bir sahil 

kasabası olan Kerpe orman ile denizin buluştuğu eşsiz koylara sahiptir. Yürüyüş parkuru bu 

koyların içinden geçmektedir. Kerpe girişinin hemen solundaki koydan Sarısu istikametine 

doğru (batı yönünde) yürüyüş başlar. Orman içi toprak yol ve stabilize araç yolundan yürüyüş 

yapılır. İki saatlik bir yürüyüşün ardından ıssız ve sakin bir koya varılır. 

Soğuk Dere Kanyonu Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 10 km. Kocaeli ili Başiskele ilçesine 

bağlı olan, Soğuk Dere kanyonuna yuvacık mahallesinin üzerinden gidilir. Aytepe’de bulunan 

büyükşehir su deposunun önünden başlar. Dere takip edilerek kanyonun içine girilir. Kocaeli 

sınırları içindeki zor yürüyüş alanlarından biridir. Yürüyüş yapacak ekibin güvenlik açısından 

tedbir alması gerekir. Kayıp düşme ve taş düşmelerine karşı kask takılmalıdır. Kanyon içinde 

ıslanmadan yürümek mümkün değildir. 

Kungul Dağı Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 10 km. 1086 metre yüksekliğindeki Aytepe 

Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleridir. Araçlardan inilerek doğu yönündeki toprak yoldan 

1259 metre yüksekliğindeki Kungul Dağına doğru yürüyüşe başlanır. Yürüyüş yolu, yangınlar 

için açılmış orman içi patikalardan oluşmaktadır. 

Kaya Üstü Yaylası Yürüyüş Parkuru;  Parkur uzunluğu 15 km. Kocaeli Başiskele ilçesine bağlı 

Tepecik Köyünden başlar. Yürüyüş parkuru orman içi toprak yolundan ve patikalardan 

oluşmaktadır. Bu yol aynı zamanda İnönü yaylasına giden toprak araç yolu- dur. Parkurun 

başlangıcından iki kilometre sonra, sola doğru yangın yolu ayrımı vardır. İstenir ise tekrar geri 

dönüş yapmak kaydı ile haritalarda çıplak kaya diye geçen 900 metre yüksekliğindeki balıksırtı, 

sağlı ve sollu dik yamaçların oluşturduğu kayalık alana gidilebilir. 

Menekşe Yaylası Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 14 km. Kocaeli ili Başiskele ilçesine bağlı 

olan, Menekşe yaylası yürüyüş parkuru, aytepe soğuk su deposundan başlar. Yarım saatlik bir 

dik çıkıştan sonra Şahin Tepesine varılır. Bölgeye hakim bir tepedir. Tepe geçildikten sonra 1,5 

saatlik kolay bir yürüyüş ile menekşe Yaylasına varılır. 
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Kız Kalesi Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 10 km Kuz Kulesi tabiat yürüyüşü parkuruna, 

serin dere vadisi içindeki alabalık çiftlikleri ve piknik alanın bulunduğu noktadan başlanır. 

Serindere, dere boyundan yukarı doğru ilerledikten sonra vadi ikiye ayrılır. Serindereyi 

oluşturan derelerin birleşme noktasıdan Kız Kulesi zirvesi yükselir. Serin dereyi oluş- turan 

soldaki kol, Sular Dere, ( sultaniye yününden geliyor ) sağdaki kol Müflis Deresidir. Sol koldan 

ilerle- dikten sonra derenin sağ tarafından yukarıya doğru patika bir yol çıkmaktadır. Kız 

kulesine 1,5 saatlik dik bir çıkışla varılır. 

Aytepe Yaylası Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 15 km. Yuvacık, Aytepe merkeze 25 

kilometre uzaklıkta kayın, gürgen, çam ağaçları ile birçok bitki türünün bir arada yaşadığı deniz 

seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekliğinde olan bir kamp ve yürüyüş bölgesidir. 

Yanıkdere Yürüyüş Parkuru; Parkur uzunluğu 10 km. Yanıkdere Köyünde bulunan taş 

ocaklarının önünden yürüyüşe başlayarak bozuk traktör yolunu kullanarak bir buçuk saatlik 

orman içerisinden bir yürüyüş yapılırve yokuş aşağı inerek dar bir vadiye dere yatağına inilir. 

Kocaeli Valiliği Tarafından Belirlenen Tabiat Yürüyüş Parkurları 

 
Şekil 37 - Aksığın Köyü - Kayaüstü Yaylası - Tepecik Köyü Yürüyüş Rotası  



 
 

408 
 
 

KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 
Şekil 38 - Arslanbey - Suadiye Yürüyüş Rotası  

 
Şekil 39 - Aytepe - Menevşe Yaylası Yürüyüş Rotası  
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Şekil 40 – Aytepe - Fabrika Deresi - Kazandere Yürüyüş Rotası 

 
Şekil 41 - Aytepe - Yuvacık Barajı Yürüyüş Rotası  
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Şekil 42 - Eski Serindere Yolu Yürüyüş Rotası  

 
Şekil 43 - Ballıkayalar Kanyonu Yürüyüş Rotası  
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Şekil 44 - Çınarlıdere Şelalesi Yürüyüş Rotası 

 
 Şekil 45 - Serindere Vadisi Yürüyüş Rotası  
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 Şekil 46 - Nüzhetiye Şelalesi Yürüyüş Rotası  

 
Şekil 47 - Serinlik - Yuvacık Barajı Yürüyüş Rotası  
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Şekil 48 - Paşasuyu Vadisi Yürüyüş Rotası  

Şekil 49 - Sıcakdere Kanyonu Yürüyüş Rotası  
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Şekil 50 - Soğukdere Kanyonu Yürüyüş Rotası  

Bisiklet Rotaları  

 
Şekil 51 - Aytepe - Menekşe Yaylası - Yuvacık Barajı Bisiklet Rotası  
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Şekil 52 - İhsaniye - Başkiraz - Ulaşlı Bisiklet Rotası  

 
Şekil 53 - Kandıra Sahil Yolu Bisiklet Rotası  
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Şekil 54 - Kuzuyayla - Altıoluk - Sultaniye Köyü - Yuvacık Barajı Bisiklet Parkuru  

 
Şekil 55 - Yuvacık - Erikbeli - Ayvazpınar - Gölcük Bisiklet Rotası  
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6.1 . KAPASİTE GELİŞTİRME Maksat: alakalı paydaşların tabiat turizmi açısından kapasitelerini geliştirmek 
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1 2 

Eko Turizm 
eğitim 

kurslarının 
açılması 

 Yerel halka yönelik tabiat turizm konusunda   
kurslar açmak. Pilot bölge seçimleriyle örnek 
uygulamalar yaparak bu uygulamaları diğer 
yörelere yaymak. Bu konuda plan süresince 
20 kurs açılarak 400 kişinin eğitilmesi 
sağlanacak. 

OSİ  
B,M,K, 
D,HEM  

2016       

2 2 
Tabiat Koruma 

Eğiticileri 
Yetiştirmek 

Tabiat eğitimi için görev alacak eğitimcilerin 
eğitilmesi, plan dönemi içinde 30 adet eğitici 
eğitmek,  

OSİ ,İKTM  
Tema  Vakfı, 

M,B,K  
2016       

3 2 

Avcı derneklerini 
Eko Turizmi 
konusunda 

bilinçlendirmek 

Avcı derneği üyelerine yılda en az bir kez 
tabiat bilincinin artırılmasına yönelik 
eğitimler vermek. 

OSİ  

 

 

 

 

D,M  2017        
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6.1 . KAPASİTE GELİŞTİRME Maksat: alakalı paydaşların tabiat turizmi açısından kapasitelerini geliştirmek 
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4 1 
Yerel profesyonel 

av klavuzu 
eğitimi 

Av turizmine profesyonel yaklaşım 
sağlanacaktır.  

OSİ, D  

2
0

1
6

  

      

5 2  
Gönüllülük 
Sisteminin 

Oluşturulması 

Tabiat Gönüllülerinin Seçimi Plan Dönemi 
Boyunca her ilçede  5 adet gönüllü seçilmesi  

OSİ, Ü,B,K  D,  

2
0

1
6

  

      

6  1 

Kocaeli’nin 
Biyolojik 
Çeşitlilik 
Envanter 

Çalışmasının 
Yapılması 

Korunması gerekli türlerin ve yaşam 
alanlarının koruma altına alınarak sayılarının 
arttırılması sağlanacak bu sayede hem 
ekolojik denge takipte tutulacak hem de 
ekolojik turizm ve kontrollü av turizminin de 
canlanması sağlayacaktır. 

OSİ  Ü  

2
0

1
6

  

      

7 3 
Haritaların 

oluşturulması 
Ekoturistler için rotaların yer aldığı haritaların 
oluşturulması ve basımı 

OSİ  D,M  2017        
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6.1 . KAPASİTE GELİŞTİRME Maksat: alakalı paydaşların tabiat turizmi açısından kapasitelerini geliştirmek 
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8 1 Rehber eğitimi 
Koceli genelindeki alanlara yönelik tamamı 
yöre halkından olmak üzere plan döneminde 
40  adet Alan Klavuzu yetiştirilmesi  

OSİ  TEMA ,Ü 2019        

9 1 
İlgi gruplarının 

eğitimi 

Hedef birlikteliği için ilgi gruplarının 
worshoplarla, toplantılarla hedeflere 
yönlendirilmesi, hedef birliğinin sağlanması4 
yıl boyunca,her yıl 1 workshop 
düzenlenecektir.  

OSİ, İKTM  B 2016        

10  1 
Üniversitelerle 

işbirliği 

Her türlü faaliyetin planlanma, geliştirme ve 
uygulama safhalarında Kocaeli içinde ve 
yakınındaki üniversitelerden bilimsel destek 
alınması için işbirliği yapılacaktır,  

OSİ   D 2017         

11 3 
Yabancı dil 

eğitimi 
Yabancı ziyaretçilerle iletişim sağlanacaktır.  OSİ  D, Kurslar  2017        

12  1 

Kurtarma 
Timlerinin 
kurulması 

 

Dağ, kanyon ve mağara kurtarma 
Timlerininkurulması sonucundaziyaretçilerin 
güvenliği sağlanacaktır. 

OSİ, K 

AFAD (Afet 
ve Acil 
Durum 

Yönetimi 
Bşk. lığı) 

2017        
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6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Maksat; altyapıyı güçlendirmek, geliştirmek, 
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 n
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2
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13  1 
Kocaeli 

Biyoçeşitlilik 
Bahçesi Kurulması 

Kocaeli'nde bir biyoçeşitlilik bahçesi  
kurulması biyoçeşitlilik açısından bölgeyi 
olumlu etkileyerek, aynı zamanda Kocaeli 
için tabiat turizminincanlanmasını 
sağlayacaktır. 

OSİ   OGM, B  2018        

14 1 
Tabiat Eğitim 
Merkezinin 
Kurulması 

ilin sanayi kimliğinden sıyrılabilmesi, kaynak 
değerlerinin korunması ve vurgulanması 
için sosyolojik ve hayati önem arz eden 
konularda, klasik eğitim metotları yerine 
daha kalıcı ve verimli olan empati, yerinde 
gözlem ve drama tekniklerinin kullanıldığı 
eğitimlerin yapılacağı alanlara ihtiyaç vardır. 
Merkezin kurulmasıyla bu ihtiyaç 
karşılanmış olacaktır.  

OSİ  B, OGM 2018         

15  2 
Tabii Yaşam 
Alanlarının 

Geliştirilmesi 

Tabii alanların geliştirilmesi ile türlerin, 
toplulukların ve ekosistemin işlevinin 
korunması sağlanacaktır. 

OSİ . B 2018         

16 1 Atık Yönetimi 
Katı atıkların yönetimi konusunda, vahşi 
depolama yapılması engellenecektir. 

M,B,İÖİ  D,ÇSM  …………       
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17 1 Alan düzenleme 
Kamping alanlarının ve günübirlik alanların 
düzenlenmesi,  

OSİ, 
İşletmeciler  

 2016        

18 1 

Patika 
düzenlemeleri 

(trekking yol ağı 
oluşturma ve 
düzenleme) 

Trekking güzergahı larak tespiti edilen tüm 
sahalarda patika düzenlemeleri ve her türlü 
tanıtıcı, bilgilendirici elemanların yapımı ve 
yerine konması 2017 yılına kadar 
tamamlanacaktır. 

OSİ, 
B, 

D 2016        

19 2 
Ziyaretçi 

merkezleri 
kurulması 

Ziyaretçi merkezi vizyonunun katılımcılıkla 
oluşturulması, favori Korunan alanlarda  
ziyaretçi merkezlerinin kurulması için 
çalışmalara başlanacaktır.  

OSİ, 
İşletmeciler   

 2017        

20 2 
Organize kamp 
alanı kurmak 

Korunan alanlarda kamp karavan yeri 
kurmak  

OSİ, 
İşletmeciler  

D  2018        
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21 2 
Dağ bisikleti 

parkurları 

Favori yerlerde Dağ bisikleti patikası ağı için 
altyapı, araştırma ve organizasyonun 
tamamlanması,  

OSİ, K  D  2017        

22 3 
Spor tesisleri 

kurmak 

Sportif ihtiyaçları gidermek için futbol 
sahası basketbol sahası, voleybol sahası ve 
tenis sahası ve  Spor alanlarına hizmet 
vermek üzere içerisinde soyunma odası, wc, 
duş  bulunduran spor alanı destek binası 
yapımı sağlanacaktır. 

Orman ve Su 
İşleri 

Müdürlüğü, 
İşletmeciler 

 2107         

23 1 
Ulaştırma 

imkanlarının 
arttırılması 

Havaalanı ve her türlü ulaşım seferlerinin 
arttırılmasıyla ziyaretçilere kolay ulaşım 
imkanı sağlanacaktır.  

V,THK  OSİ  2017        

24 1 
Butik otel ve 
pansiyonların 

arttırılması 

İl ve ilçelerde butik otel ve pansiyonculuğun 
arttırılması ile ziyaretçilerin konaklama 
ihtiyaçları en üst seviyeye  getirilecektir.  

Turizm 
İşletmecileri, 
K  

 2016       
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25 1 

Kırsal 
kesimlerdeki yol 

kalitesinin 
arttırılması 

Ulaşım yollarının ve orman yangın yollarının 
iyileştirilmesiyle ziyaretçilere kaliteli ulaşım 
imkanı sağlanacaktır.  

Valilik, 
İÖİ,OGM,OSİ  

 2016       

26 2 
Kayak Pistlerinin 

Yapılması 
Kış sporları yapılan yerde kış turizminin 
artmasını sağlıyacaktır.  

Osi,İşletmecil
er   

 2018       

27 2 
Yürüyüş 

platformlarının 
yapılması 

Kanyonlara yürüyüş için yürüyüş 
platformlarının ve işaretlemelerin yapılması 
ziyaretçi güvenliğini sağlayacaktır.  

Osi,İşletmecil
er  

  2017        

28 1 Atıksu Yönetimi 

Özellikle belediyeler ve atıksu oluşturan 
tüm evsel ve endüstriyel atıksular oluşturan 
işletmelerden kaynaklı atıksular arıtılacak 
ve turizm alanları korunmuş olacaktır.  

B,iöi,osi  ÇSM  2016        
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29 1 

Şifalı su 
şifalı/sağlığı  

uygunluğunun 
araştırılması 

Sağlık turizmine katkı sağlayacaktır.  
OSİ,İGTHM,İK

TM  
 2016        

30 3 

Sportif olta 
balıkçılğına uygun 

iskelelerin 
yapılması 

Sportif olta balıkçılığı meraklılarına ve 
sportif olta balıkçılığı turizmine altyapı 
oluşturulmuş olacaktır.  

OSİ, 
İKTM,İGTHM, 

 2016        

31 1 
Kuş gözlem 
kulelerinin 
yapılması 

Uygun sulak alanlara kuş gözlem kuleleri 
yapılarak kuş gözlemciliği ve kuş 
gözlemciliğine dayalı turizm altyapısı 
oluşturulmuş olacaktır.  

,OSİ,B  STK  2017       

32 3 

Turizm alanlarına 
manzara seyir 

noktası ve seyir 
terasları yapılması 

Turizm alanlarında seyir noktası ve seyir 
terasları yapılarak cazibe arttırılacaktır.  

İÖİ, OSİ,İKTM   2017       

33 1 
Turizm alanlarına 

kuru tuvalet 
yapılması 

Yaya, atlı ve bisikletli tabiat  gezi 
güzergahları üzerinde uygun yerlere kuru 
tuvaletler yapılarak gezi parkurlarında atık 
yönetimi sorununa çözüm getirilmiş 
olacaktır. 

OSİ, İÖİ , K   2016        
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6.3.  ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI 

Maksat: Mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak. 
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34 2 

Kültürel ürün 
envanteri  ürünleri 
sunuma hazır hale 

getirme 

Geleneksel hayat tarzı, kültüre 
ilişkin olarak tabiattan toplanan, 
üretilen gıda maddeleri veya tabii 
materyalden üretilen el sanatları 
vb. Değerlerin tespiti, satılabilir 
hale getirilmesi,  sözlü değerlerin 
envanteri, bunların turizme 
sunulabilir hale getirilmesi. 

Orman ve Su 
İşleri 

Müdürlüğü,İL 
Tarım 

Müdürlüğü  

Dernekler, 
Üniversiteler 

2017        

35 1 
Tabii ürün 

envanteri sunuma 
hazır hale getirme 

Tabiatta gizli kalmış, henüz 
keşfedilmemiş olan turizme 
sunulabilecek değerlerin ortaya 
çıkarılması ve sunuma hazır hale 
getirilmesi,bunların basılı katalog 
haline getirilmesi sağlanacaktır.  

Gıda, Tarım 
ve 

Hayvancılık 
Müdürlüğü, 

Özel 
girişimciler 

Üniversiteler 2014       

36 1 
Milli ve 

Milletlerarası 
seviyede tanıtım 

Sunuma ve tanıtıma ait 
senaryonun katılımcılıkla 
oluşturulması ve çerçevede Milli ve 
Milletlerarası düzeyde tanıtım 
materyallerinin basımı(1 WEB 
sitesi, yeterli miktarda broşür, rota 
haritası, CD, 2 tanıtım filmivb.) 

Orman ve Su 
İşleri 

Müdürlüğü,K
aymakamlıkla

r, Valilik 

 2014       
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6.3.  ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI 
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37 2 
Ekolojik ürün satış 

merkezleri  

Favori ilçelerde yöre insanının 
ürettiği ekolojik ve tabiattan 
toplanan ürünlerin satışına yönelik 
her ilçede en az 1 tane olmak üzere 
10 adet satış yerlerinin 
oluşturulması, vatandaşların 
üretim ve satış için yönlendirilmesi.  

İl Tarım 
Müdürlüğü, 
Orman ve Su 

işleri 
Müdürlüğü  

  2016        

38 2 

Tur 
opreratörlerine 
saha tanıtımı ve 

Ekotur 
destinasyonları  

Tur opartörlerine sahanın 
gezdirilerek tanıtımı, görüşlerinin 
alınması, isteklerinin 
değerlendirilmesi, destinasyon 
şekillendirmelerinin yapılması. 

V., K. Dernekler 2017        

39 2 
Alan dışı tanıtım 

yapılması  

Ziyaretçilerin Tabiat turizmi 
yapılacak yerlerde tabii yapısını ve 
özelliklerini tanımalarını 
sağlayacak gerekli malzeme ve 
ekipman sağlanarak alan içinde ve 
girişindeki uygun yerlerde tabelalar 
aracılığıyla sergilenmesi yanı sıra, 
alanın potansiyel ziyaretçiler 
tarafından da tanınmasını 
sağlayacak alan dışı tanıtım 
çalışmaları yapılacaktır  

Orman ve Su 
İşleri 

Müdürlüğü  
Belediyeler  2016        
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6.3.  ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI 

Maksat: Mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak. 
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40 2  
Müşteri beklenti 
ve mennuniyet 

anketleri 

Ziyaretçilerin beklentileri ve verilen 
hizmetlerden memnuniyetinin 
peryodik olarak ölçülmesi, her yıl 
100 şer kişi ile, sezon başı, ortası ve 
sonunda toplam 3 anket 
yapılacaktır. 

OSİ  Ü 2016        

41 3 
Fuar 

sempozyumlar, 
festivaller 

Fuar ve sempozyumlara aktif 
katılımlarla stand oluşturma, 
Kocaeli konulu sempozyum 
düzenleme, festivallerin kültürel 
değerleri öne çıkaran hale 
getirilmesi, her yıl en az 2 milli 
fuara katılacaktır. 

OSİ  B,D,Ü  2016        

42 3 
Eko köy ve Eko 

beldeler  

Saha içinde tabii ve kültürel 
değerleri bozulmamış veya küçük 
bir çaba ile bu değerlerinin sunumu 
ve korunması kolayca 
başarılabilecek ve ekolojik 
uygulamaların sürdürülebilirliği 
sözkonusu olan Ketenciler 
mahallesinin ve benzer yerlerin 
Ekoköy olarak dizaynı ve 
sunulması, 

OSİ,B,K, M  2017        
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6.3.  ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASI 
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43 2 
Satış-Tutundurma 

çalışmaları 

Tabiat Turizm değerleri dağıtım 
programı yapılacaktır. Tabiat 
turizm tutundurma programı 
hazırlanacaktır. Bu maksatla, 
gerekli kişisel satış, reklam, tanıtım 
ve satış geliştirme etkinlikleri 
belirlenecektir. 

OSİ D.B  2017        

44 2 
Yeni ürünler ve 
Ürün geliştirme 

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni 
dizaynlar, yerel kültür 
elemanlarının figüre edilmesi, 
bilinmeyen veya kaybolmaya yüz 
tutmuş, yöresel yemeklerin 
sunulabilir hale getirilmesi bunların 
kataloglar halinde basımının 
sağlanması, 

OSİ, İGTHM  D,Ü 2017        

45 2  
İyi örnekleri öne 

çıkarma  

Yılda bir kez Örnek pansiyon, Örnek 
lokanta, Örnek Ürün satış yeri 
seçimi, bunlara göre kalite 
standartlarının diğer aynı faaliyette 
bulunan kişi ve kurumlara 
yaygınlaştırılması 

K,V  D  2018        
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46 1  
Sertifika/kalite 

standardı 
programı  

Pansiyonculara, lokantalara, 
ekolojik ürün üreticilerine yönelik 
sertifika ve kalite standardı 
programının hazırlanması ve 
uygulanması  

K  Ü,D  2016         

47 2  Yeni tesisler  

Zamanla gelişim gösteren ve 
potansiyeli artan yerlere 
belirlenmiş Tabiat turizm  
standartlarına uygun yeni eko-
turizm tesisleri  

OSİ, İGTHM,  D,B  2016         

48 2  Kurallar sistemi  

Tur operatörlüğü, Rota kılavuzluğu, 
pansiyonculuk ve yerel ürünlerin 
satışı konusunda halkın da 
benimsediği bir iş düzenini ve 
kurallar sistemini ortaya koyan 
mekanizma geliştirmek,  

OSİ, TUR 
Operatörleri  

 2017        

49 1  Organik tarım  

Korunan alanlarda organik tarımla 
üretim prensiplerinin 
yerleştirilmesi, plan dönemi 
sonunda sahaların yüzde 30 unda 
organik tarımın yapılıyor olmasının 
sağlanması,  
 

İTM, OSİ,  
İGTHM  

M,D  2018        
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50 1 

İç sularda sportif 
olta balıkçılığına 
uygun yerlerin 
belirlenmesi  

 
Sportif olta balıkçılığı meraklılarına 
yeni alanlar belirlenmiş olacaktır.  
 

OSİ, DSİ,  
İKTM, 

D  2016        

51 2 

Sportif olta 
balıkçılığı  

alanlarının 
tanıtılması 

Sportif balıkçılık gruplarına ve tüm 
bu aktiveteyle ilgilenenlere 
balıkçılık  sahalarının tanıtımı 
yapılmış olacaktır. 
 

 OSİ,  2016        

52 1 
Kuş 

envanterlerinin 
çıkarılması 

Kuş gözlemciliği gruplarından 
faydalanarak alanların kuş 
envanterinin çıkarılması 
sağlanacaktır. 

OSİ  STK, Ü  2016        

53 1 

Yayla 
Pansiyonluğu ve 
yayla turizminin 

geliştirilmesi  
 

 
Yayla turizmi meraklılarına yeni 
alanlar oluşturulmuş olacaktır.  
 

OSİ ,  2016        
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 n
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n
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lik
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Yapacak kişi 

ve 

kuruluşlar 
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kaynağı 
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er
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7
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0
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8
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0
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54 1 
Değişimin 
sınırlarının 
belirlenmesi 

Tabii ve kültürel değerleri etkileyen 
tüm turizm faaliyetlerinin kabul 
edilebilir değişim sınırlarının 
belirlenmesi. Hedef; yöresel 
düzeyde kabul edilebilir sınırların 
tespitidir. 

OSİ, İGTHM
  

D  2016        

55 1 
Çevresel etkilerin 
izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir. OSİ, İÇŞM,  D   2016       

56 1 
Ekonomik etkilerin 
izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir TO, OSİ  D,Ü. 2017       

57 1 
Sosyal ve kültürel 
etkilerin izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir OSİ, D  2017        
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KOCAELİ İLİ 
TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

6.4 . İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER 

Maksat: Ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılması. 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 

Yapacak kişi 

ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 
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tarihi 

Süresi 
Bütçesi 

ve Finans 

kaynağı 
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er
 

2
0
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0
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0
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0
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58  
Sürdürülebilirliğin 
izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir OSİ, İÇSM. D  2016        

59  Uyumun izlenmesi 

Uyumsuzluğun sözkonusu olduğu 
hususları inceleme, uzlaşma 
arayışı, çözüm geliştirme, 
raporlama ve değerlendirme, 
yaptırım uygulama 

OSİ  D 2017        

60  

İzlemenin 
raporlama, 

değerlendirme ve 
geri bildirimlere 
dönüştürülmesi 

Tabii ve kültürel değerlere etki 
yapan Faaliyetlerin sınırlara göre 
durumunun izlenmesi ve 
raporlama, değerleme ve geri 
bildirimlerinin yapılması 

OSİ,Ü  D  2016        

 


