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SUNUŞ

Son yıllarda ekoturizm adıyla sıkça duyduğumuz turizm çeşidi orman kaynaklarına
olan talebi artırmıştır. Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve
saygısını geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Birçok ülke
için önemli bir gelir kaynağı olan ekoturizm yerel halkın ekonomik refahını artırmak için
fırsat niteliğindedir. Bu turizm çeşidinde müşteri durumunda olan ekoturistler deyim
yerindeyse yerel halkın ayağına kadar gider.
Bunun yanında dünyadaki doğal dengeleri ve insan yaşamını bekleyen en büyük
tehlikelerden birisi kuşkusuz bilinçsizce tüketilen doğal kaynakların yok olmasıdır. İnsan
nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların aynı şekilde tükenmesi nedeniyle doğal
kaynaklardan faydalanmanın bir plan dahilinde yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Planlamada bugünün net bir şekilde ortaya konularak geleceğin öngörülmesi çok
önemlidir. Planlanacak objelere genel bakış büyük plan olarak karşımıza çıkar. Büyük planda
kabaca şablon oturtulur, amaçlar, hedefler ve stratejiler ortaya konur. Bu genel plana master
plan adı verilir. Master planda hedefler ve stratejiler doğrultusunda belirlenen alt projeler
uygulama aşamasında detaylandırılarak hayata geçirilir. Planlamadaki genel çerçevenin iyi
irdelenmesi geçerliliği uzun sürecek alt projelerin oluşturulması bakımından önemlidir.
Böylece belirli bir aşamaya gelmiş veya bitmiş proje veya uygulamaların iptal edilmesine,
yeniden yapılmasına gerek kalmaz, zaman ve kaynak israfı azalır. Kaynaklarının kullanımını
planlayabilen ülkeler geleceğe daha umutla bakabilirler. Ancak, bu durum dünya için bölgesel
bir çözümdür. Çünkü dünyanın bir ucundaki dengesizliğin ve plansızlığın diğer ucunu
etkilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İlimizin Doğa
Turizm Master Planının hazırlanmasına karar verilmiştir.
İlimiz doğa turizminin gelişimi ve yönetimi konusunda tüm kurum ve kuruluşlar için
yol gösterici bir doküman olacaktır.

Mustafa YAMAN
KIRKLARELİ VALİSİ
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ÖNSÖZ

Kırklareli gerek sahip olduğu birbiriyle doğrudan ilişkili farklı ekosistemler ve zengin
biyoçeşitliliği ile gerekse de ülkemizin de içerisinde bulunduğu ılıman kuşak içersindeki yeri
itibari ile eşsiz bir konuma sahiptir. Özellikle İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve
çevresi, orada yaşayan halk için doğal, her yerde bulunur gibi gözüküyor ise de Avrupa’da hiç
kalmamış, Ülkemizde ise nadir yerlerdendir. Kırklareli’nin sahip olduğu potansiyeller; doğayı
ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel
halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu
yaklaşım ile değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, Kırklareli’nin doğa turizmi ve yaban hayatı
kaynak değerlerini ve potansiyelini içine alan bir master plan yapılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun emirleri ve Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürümüz Sayın Ahmet ÖZYANIK’ın talimatları doğrultusunda “Kırklareli
İli Doğa Turizmi Master Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
“Kırklareli İli Doğa Turizmi Master Planı” Şube Müdürü Filiz İHTİYAR’ın
koordinatörlüğünde, Kırklareli Şube Müdürlüğümüzde görev yapan Ziraat Mühendisi Çiler
YAVAŞ ve Orman Mühendisi Zafer KAMAY’ın katılımlarıyla oluşan proje ekibi tarafından
yapılmıştır.
Bu planla; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi
potansiyeline sahip olan Kırklareli’nde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak
doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle
planlanarak, doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kırklareli İli Doğa Turizmi Master Planının hazırlanmasında katkı veren ve emeği
geçen herkese teşekkür ederim.

Haluk ÖZDER
Bölge Müdürü
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ÇALIŞMANIN MAKSADI

Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa
turizmi potansiyeline sahip olan Kırklareli’nde, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne
alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel
ilkeleriyle planlanarak doğa turizminin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu plan ile Kırklareli
İlinde doğa turizminin geliştirilmesi için amaç, hedef ve stratejiler saptanarak yapılması
gereken projeler belirlenmiştir.
Bu master plan, Kırklareli ilinin doğa turizmi konusundaki üst düzey amaç ve
hedeflerini açıklamaktadır. Planda 2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem için toplu bir
değerlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, master plan çerçevesinde daha alt düzeyde
detaylı eylem, taktik ve stratejik planları hazırlanabilir.
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1.GİRİŞ
1.1.DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL
KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve KIRKLARELİ
VİLAYETİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ
Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve
sağlıklı yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düşük ve dağınık nüfus ile
beraber yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. faaliyetler için
kullanılması söz konusu olacaktır. Bu tür girişimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya
dışında yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de
görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif
ilişkiler içinde olmamız lüzumludur. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline
alan kişi demek olup tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü taşra kuruluşlarının kırsal sahalarda doğa turizminin geliştirilmesinde öncü
olması doğru bir harekettir.
Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar korunan alanlar, doğal 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 doğa turizmi ve ekoturizm tabiatın
korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Algılamadaki bu değişiklik, doğal 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 doğa turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni
bir bakış açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli
seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru
şekilde bütünleştirildiği takdirde beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi
gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.
1.2.DOĞAL ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
1980’li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) çevre
konularına ilişkin çalışmaları giderek artan bir etki yaratmıştır. Dünya Çevre Kalkınma
Komisyonu’nun 1987 yılında tamamladığı çalışmalar sonunda “ortak geleceğimiz” adlı bir
rapor hazırlanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çevre ve kalkınma konularına çok
farklı yaklaşılması gerektiği bu raporda vurgulanmış olup, kalkınmanın ve insanlığın sahip
olduğu kaynakların sürdürülebilir olduğuna değinilmiştir. Raporda ortaya konan
“sürdürülebilir kalkınma” kavramı, insanların elinde bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu
ekolojik, kültürel ve 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
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kesinlikle uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaşım içine girildiğinde doğru görülen
seçenek ormanın el değmemiş eski haline bırakılması olsa da yöre halkı ve diğer iş
gruplarının bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı yaşam kalitelerini yükseltmek için
ormandan hak iddia etmeleri mevzubahistir. Bu sebeple yüzde yüz sürdürülebilir kalkınmaya
her zaman ulaşılamasa da bu hedef üzerine yoğunlaşılmalıdır.
Doğal 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 doğal 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.
Doğal alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma ve
Sürdürülebilir kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir, bu kavramlar şu şekilde
açıklanabilir;
Kırsal alan; Şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan tarımla ilgili
etkinliklerin yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla anılan insan
yerleşimlerinin var olduğu alanları “kırsal alan” olarak tanımlayabiliriz.
Kırsal kalkınma kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları
ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla 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 gereksinimlerinin göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili
planların alınması sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum
istediklerini elde etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar,
beslenme, eğitim, mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler,
sosyal güvenlik çalışmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke
planları ile bir bütünlük sağlamalıdır.
Sürdürülebilir kalkınma: ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların
sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel
sürdürülebilirlik şartlarının tamamının sağlanması önemli olmaktadır.
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 doğa için önemli role sahiptirler.
Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, doğal felaketlere karşı
koruma, iyi hayat şartlarının korunması ve doğal manzaranın korunması doğal çevre ile ilgili
hususlardır.
1.3.SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ
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 amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel
bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün,
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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/doğa turizminin gelişme ölçütleri;
a. Biyolojik çeşitliliğin korunması,
b. Ekonomik tutarlılık,
c. Kültürel zenginlik,
d. Yöre halkının refahı,
e. İstihdam kalitesi,
f. Sosyal eşitlik,
g. Ziyaretçi memnuniyeti,
h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması,
i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu,
j. Fiziki bütünlük,
k. Kaynakların etkin kullanımı,
l. Çevre temizliğidir.
Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm
arasındaki bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir.
Korunan alanlar turizme, turizm korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm
korunan alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bir
bileşendir.
Aynı şekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve
insanın yaşadığı sahalardaki yöresel kültüre de turizm bağımlıdır. Bu bağımlılık doğa 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 doğayla ilgili turizme olan talep artmış ve turizm
ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri de değişmiş ve çeşitlenmiştir.
Turistlerin talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında, yöreye özgü kültürel değerler
hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler,
doğal hayat ve bunların korunması da dahil 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 eşiz özellikli doğal veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların
çevresinde yaşayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki sağlayabilmektedir.
Bu durumda turizm, doğal alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin
arttırılmasında kullanılabilecek çok önemli bir araç olabilmektedir. Dolayısıyla turizm
sayesinde koruma çalışmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra
ziyaretçiler ile yöre halkına yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve
uygulanması gibi hedeflere de ulaşılabilmektedir.
En önemli husus; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş
kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve
izlenmesi de gereklidir. Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüşü mümkün olmayan
olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelecektir.
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İşte bu nedenle bu çalışmaya “SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞME
(MASTER) PLANI” çalışmasına lüzum duyulmuştur.
1.4.SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞME STRATEJİSİ
Yukarıda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda
turizm söz konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır.
Alışılmış turizm stratejileri ile Sürdürülebilir Doğa 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 doğa ve çevresinin ortak çıkarları söz
konusudur. Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca doğal alan dışında
olmalıdır. Bu durum doğaya ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonculuğu gibi
faaliyetlerin yapılabileceği gibi yöreye faydayı arttırabilir.
-Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm gelişiminde önemli ortaklardır, söz
konusu gruplar turiste konaklama imkanı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin
korunmasında da sorumluluk alacaklardır.
-Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle
hedefleniyorsa, doğal ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler
ortaya konmalıdır.
-Doğal 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 Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın ilimizde/bölgemizde ve
ülkemizde doğa turizmine konu olacak sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir
bakış açısına dayandırılmasına esas olmalıdır.
- Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı’nda turizm doğayı koruma,
kırsal kalkınma için bir araç olarak ele alındığından, doğa turizmi yönetim planı olarak ele
alınmalıdır. Halihazırda 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.
-Doğaya dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayışla (alan ve çevresinin sahip
olduğu doğal, 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 doğal alan yönetimi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planı
ile doğa 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 Doğa 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 amaçlarla 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: Madem ki doğa 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 doğadaki değişimlerin takibi için çok gereklidir.
Şu unutulmamalıdır ki; turizm, doğanın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaşmak
garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir.
2.SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
2.1.KAYNAK ANALİZİ
Gelişme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması zorunludur. Bir
alanın sahip olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel
oluşturmaktadır. Bu kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluşturulmasını temin
etmektedir.
Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo-ekonomik özellikler de turizm gelişimi
için önemli bir temel oluşturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin tarımsal faaliyetleri
desteklemediği durumlarda kırsal turizmin gerçekleştirildiği bölge hem kendi sermayesini
hem de kırsal olma özelliğini kaybedecektir.
Gerek turizm potansiyeli gerekse taşıma kapasitesi turizm kaynaklarının mevcut
durumuna bağlı olduğundan kaynak envanterinin mutlaka yapılması gerekir.
2.1.1 Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar
a.Doğal Kaynaklar: turizmin gelişimi için önemli olan yöreye özgü doğal
kaynaklardır. Bu kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları,
statüleri, iklim gibi turizm gelişimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir.
Seçkin Doğal Kaynaklar: Turizm yalnızca korunan doğa parçaları ile ilgili değildir.
Eşsiz manzaralar, dağlar ve nehirler gibi ve korunmayan türler de turizm için ilgi çekici
olmaktadırlar. Örneğin; ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları konakladığımız evin
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penceresinden gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak odunculuk
amacıyla kullanılsa da dağ bisikleti gibi bir aktivite için ortamı çekici hale getirebilmektedir.
Seçkin Doğal Kaynakların Halihazırdaki Ekonomik Kullanımlarının
Tanımlanması Doğal kaynakların çok çeşitli kullanımları söz konusudur, ormanların
odunculuk amaçlı kullanımı, nehirler ve göllerin sportif balıkçılık, su sporları ve enerji
üretmek için kullanımları gibi. Bu kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düşük etkilere
sahiptir. Bazıları ise sürdürülebilir değildir. Bu sebeple bunlar turizm gelişimi için de uygun
değildir.
Kaynağın Korunma Durumu ve Statüsü: Bazı doğal 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 Doğal 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 doğal kaynaklara ilişkin
çalışmalara benzerlik göstermektedir. Özellikle doğal ve kültürel kaynaklardan oluşan
kombinasyonlar, turistler tarafından yüksek ilgi ile karşılanmaktadır. Kültürel mirasın
korunmasının önemi konusunda farkındalık meydana getirilebilirse, sürdürülebilir turizm
gelişimine ve doğa 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
alatyapı kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini
ortaya koymanın yanı sıra turizim 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 halihazırda turizm için mi kullanılmaktadır? Sorusu hem kaynağın turizm gelişimi
için önemi konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri ortaya koyabilmektedir.
- Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının
sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir.
- İletişim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm gelişimi için önemli olan cep
telefonlarının da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik etüdleri
içermektedir.
- Sağlık hizmetlerinin; kalite, miktar ve coğrafi dağılımı son derece önemlidir.
- Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik şebekesi, ısınma ve yemek pişirme için enerji
kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre planlansa ve tehlike
içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında konaklamamaktadır.
- Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen turistlerin
sayısı ile meydana gelecek atık su miktarı da dikkate alınmalıdır.
- Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. Katı
atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir.
- Yol ağlarının durumu; çoğu turistin tercihlerini yaparken en önemli etkendir.
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Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayişi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar önemli
olmaktadır. Aşırı kar yağışı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup olmaması da çok
önemlidir.
- Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır.
İnsan Kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm
gelişiminde anahtar etmenlerden biridir. İnsan kaynakları hem hizmeti hem de manevi
nitelikteki kültür ve kimliği oluşturmaktadır.
İnsan kaynaklarına ilişkin etütler aşağıdaki unsurları içermelidir;
- Yöre halkının nüfusu,
- Göç vb. eğilimler,
- Demografik yapı,
- Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik,
geleceğe odaklanma, çalışma ahlakı,
- Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme,
- Turizm gelişimine ilişkin tutum, misafir severlik duygusu, hizmete yönelim,
- Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal ilişkilerin kalitesi ve aralarındaki işbirliğini
içeren sosyal yapı,
- Yerel kurumlar, idareler, yönetişim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal
kaynaklar ve yönetimleri,
- Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kişilerin ortak değerleri, ilgileri,
yaklaşımları, algılama şekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o topluma ait
olma ve o toplumda yaşamaktan onur duyma gibi durumları içerir,
- Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye ve ile yoğunlaşma durumları, firma
sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakış açısı, pazarları ve dış ilişkileri,
sektörler arası işbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü ile ilişkili
olabilmektedir.
Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada sermayeyi
oluşturan kullanılabilir kaynaklara genel bir bakışı sağlamakla beraber, bölgenin mevcut
kalkınma durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye yönelik bir resim sunmaktadır.
Analiz aynı zamanda; bölgenin sürüdürülebilir kalkınmasına yönelik bir vizyon
oluşturulmasını ve turizm gelişiminin diğer sektörlerle bütünleştirilmesini sağlayacaktır.
-

2.2 TURİZM POTANSİYELİ
Yüksek değerlere sahip doğal ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli
içermezler;
- Bazı doğa parçaları araştırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli ekoturistlere hitap
etmektedir. Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler,
- Bazı doğal 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 imkanı
olmayacaktır.
Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği
için bir talebi karşılaması lüzumludur.
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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, istatistiki 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,
- Halihazırdaki turist miktarı,
- Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar,
- Ortalama kalma zamanları,
- Turist profili,
- Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(doğa, kültür, sağlık,
güneş, vb.)
- 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 uluslar arası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkanı
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 (toptak, 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 doğal 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),
- Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı,
- Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu:kötü-yeterli-iyi),
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Kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi;
- Doğal 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 dahil, 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 imkanları, 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.)
Turizm Talebi; turizmin mevcut durumunun incelenmesi;
Ziyaretçi; boş zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kişi olarak tanımlanabilir, turist
ise alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak her
ziyaretçi turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması gerekmektedir.
Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her
ikisinin de farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha fazla
zaman geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından genellikle
daha yüksek olmaktadır.
Turizme ilişkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için;
- Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı (yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük),
- Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değişimi,
- Ortalama kalış süreleri, konaklama ve ulaşım şekilleri önemlidir.
(Sürdürülebilir doğa 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.
Turizm Arzı:
Konum Faktörü; Bir ilin başka turizm pazarları ile ilişkili olarak nasıl
konumlandığını, bir turistin alana ulaşmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir.
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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 imkanlara neden olabilir,
- 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 imkanı, 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.
Doğal Alanın Kendine Has Özellikleri; Doğal alanların değer yaratması, kırsal
kalkınmada rol oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüştür. Doğal 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, doğa ile ilgili çalışanve doğanın kıymetini bilen ekoturistler için son derece önemlidir.
2.3.TAŞIMA KAPASİTESİ
- Belirli bir sürede ( yıl, ay, hafta, gün, saat ) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı
veya bölgenin kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamış etkilere sahip olmayan ve
sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda bulunabilecek
ziyaretçi sayısı,
- Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düşünülen değerleri, ekolojik süreç ve koşulları
tehlikeye atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre boyunca
destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer etmenlerin
(örn: iklim değişikliği, kirlenme.vb.) baskısı,
- Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma
amaçlarını tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir
süre (yıl, ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı şeklinde tanımlanmaktadır.
Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planında önemli bir
planlama aracıdır. Turizmin gelişimi ve korunmasında önemli bir kavramdır. Taşıma
kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır. Taşıma
kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elverişli ziyaretçi sayısını tamamlayarak müspet
etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Kısaca
Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planındaki “sürdürülebilirlik” taşıma kapasitesinin
aşılmaması ile temin edilir.
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Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan ilişki vardır. Ancak alan
içinde tek tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Doğa için önemli olan tehditlerin tümünün
birleşik etkisidir.
1.3.1.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. Yani
temel kıstas; turizm gelişimi ile yerel ekonomi arasındaki sinerjidir.
Ekonomik taşıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari
turist sayısı ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır.
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 (doğal, 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,
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 dahil olmak üzere yönetim amaçları ve hedefleri: Genel bir doğa
koruma planı, amaçlar, hedefler ve doğa koruma politikası, tür koruma politikaları, bölgeleme
sistemi, izleme sistemi,
Ziyaretçiler/turistler, turizm gelişimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergahlar,
tesisler, konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi sayısı,
özellikleri, akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere ilişkin
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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;
Psikolojik taşıma kapasitesi bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri
üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi
sayısıdır.
3.İLGİ GRUBU ANALİZİ VE YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
3.1 İLGİ GRUPLARI/PAYDAŞLAR
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak
fayda sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz
etkilenen bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.
Paydaşlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir doğa turizmi gelişimine ve
amaçlarımıza ulaşmak için güvenebileceğimiz kişilerdir.
İlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir doğa turizmi gelişimine ortak değildir veya
olmaları gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakışı, tutumu olmalıdır ve amaçlara
ulaşmak için işbirliği yapmalıdır.
Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi
gruplarını işbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaş değeri verilmesi ile mümkün olur.
3.2 İLGİ GRUBU KATEGORİLERİ
Turizmde ilgi grupları;
- Yöre halkı, kişiler ve kurumlar,
- Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri,
- Bölgesel yetkililer,
- Ulusal yetkililer,
- Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar,
taşımacılar,
- Turizmle ilgili sektörler,
- Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret
ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler,
- İşçi sendikaları, dernekler, STK’lar,
- Eğitim ile ilgili birimler,
3.3 İLGİ GRUBU ANALİZİ
İlgi grubu analizi sürdürülebilir doğa 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 doğa 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 doğa turizmi gelişme planının
yönetiminden sorumlu bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir doğa turizmi gelişimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının;
- Genel hedeflerini,
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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 amaçların 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
-

3.4 TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIM
Sürdürülebilir Doğa 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
- Doğal alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluşturmak mümkündür,
Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, doğal kaynakların kalitesi ile alanın kültürel
mirasının bozulmamış ve turizmle güçlendirilmiş olmasıdır. Doğal çevre üzerindeki
olumsuz etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür korunmalıdır. Turizm, insanların kendi
yerel kültürlerini yaşatma ve değerlendirmeye teşvik etmelidir.
3.5 YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
İlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Doğa
Turizmi Gelişme Planını izlemek veya biçimlendirmek amacıyla, korunan alan yönetimi ve
tüm ilgi gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir Doğa Turizmi Gelişme Planını uygulamak, desteklemek ve
sorumluluklarını, karar verme gibi hususları düzenler.
3.6.TARİHÇE
Paleolitik (Eski Taş) Çağ: 1 Milyon-M.Ö. 12000: İnsanların Trakya’ya ilk olarak,
yaklaşık bir milyon yıl önce geldiği düşünülmektedir. Günümüzden ondört bin yıl öncesine
dayanan kültür tarihinin en uzun dönemi olan bu süreç “Eski Taş Çağı” ya da “Avcılık
Toplayıcılık Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem boyunca av ve yenebilir bitki –
yemiş toplayıcılığına dayalı bir beslenme düzeni ve göçebe bir yaşam biçimi hâkim olmuş,
kalıcı barınaklar yapılmamıştır. Bu dönemde, insanların el becerilerinde önemli gelişmeler
olmuş ve aletlerin büyük bölümü çakmak taşından yongalanarak, ya da ağaç ve kemikten
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yapılmıştır. Paleolitik döneme ait Trakya’da bilinen en eski ve önemli buluntular, İstanbul
yakınlarındaki Yarımburgaz Mağarası ile Ağaçlı kumluğundan gelmektedir.
İlk Tarımcı Köy Toplulukları Dönemi
Neolitik (Yeni Taş) Çağ: M.Ö. 5800-4800: Diğer bölgelerde olduğu gibi Trakya’da
da insanlar değişen çevre koşullarına, gelişen teknolojileri ile uyum sağlamışlardır. İnsanlar
ilk kez buğday, arpa, mercimek gibi tahılları tarıma alıp koyun, keçi, domuz gibi hayvanları
evcilleştirerek çiftçiliğe başlamış; kerpiç ve taştan ilk kalıcı konutları yapmışlardır.
Gelişkin Köy Toplulukları Dönemi
Kalkolitik (Maden-Taş) Çağ: M.Ö. 4800-3000: Bu dönem boyunca Trakya yerleşim
alanlarının Anadolu’dan en önemli farklılığı, yapılarda taş ve kerpiç yerine, ahşap ve dalörgü üzerine sıva kullanılmasıdır. Bu dönemin sonlarına doğru Trakya madencilikte çok
önemli bir gelişme göstermiş, özellikle bakır çok ustalıkla kullanılmıştır. Bakırdan yapılan
eşyalar daha çok takılar, süs eşyaları, iğne ve basit aletlerdir.
Bölgenin Kalkolitik Dönemi hakkında en iyi bilgiyi yine Aşağıpınar yerleşmesi
vermektedir.
Aşağıpınar bu dönemde büyükçe bir köy ya da kasaba olarak düşünülebilir. Burada
olağan çiftçilik uğraşılarının yanı sıra bazı zanaatların da yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunların
arasında en ilginci kuzeydeki dağlık bölgeden getirilen malahit işlikleridir. Malahitten çok
sayıda silindirik, ya da kurs biçimli boncuğa Aşağıpınar’ın hemen hemen bütün tabaklarında
yoğun olarak rastlanmıştır. Bu dönemde özellikle Kuzey Bulgaristan, Romanya ve
Moldovya’da çok canlı bir kültürel gelişim olmuş, madencilik hızla ilerlemiş, yerleşmelerin
sayısı önemli ölçüde artmıştır. Buna karşılık Doğu Trakya’da bu dönemde göçebe çoban
kavimlerin olduğu düşünülmektedir. Bu dönemi yansıtan biri Şeytandere kenarında, diğeri
Dokuzhöyük Köyü ile İnece Kasabası arasında yer alan Helvacı Şaban Mevkii’nde olmak
üzere iki küçük buluntu yeri bilinmektedir.
Kent Toplulukları ve Devletin Ortaya Çıkışı
Tunç Çağı: M.Ö. 3000 – 1200: Batı Anadolu’da en iyi Truva ile tanınan bu kent
kültürleri, artık yavaş yavaş çömlekçi çarkını kullanmakta, yeni oluşan yönetici sınıf
toplumun diğer kesimlerinden ayrı olarak sur ile çevrili, küçük de olsa bir iç şehirde
oturmaktadır. Ekonomiyi denetleye bir ruhani sınıfın da ortaya çıktığı, anıtsal tapınak yapıları
ile belirginleşmektedir. Gerek dini, gerekse yönetici sınıf tarafından beslenen uzman
zanaatkâr, usta ve bürokratlar da bu dönemde ilk olarak karşımıza çıkar. Anadolu’da bu
gelişme olurken, Balkanlarda kırsal ve daha çok çobanlığa dayalı göçebe bir yaşamın olduğu
bilinmektedir. Büyük bir ihtimalle bu çoban topluluklarının gereksinimlerini karşılayan küçük
pazar yerleşmesi nitelikli tek tük yerleşmeler de vardır. Bu yerleşmelerdeki yapılar, ahşap
basit yapılar şeklindedir. Genellikle yerleşmeler savunma amaçlı derin bir hendek ve bunu
sınırlayan ahşap bir duvar ile çevrilidir. Taş, mimaride hemen hemen hiç kullanılmamıştır.
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Çömlekli çarkı da gereksinme ve uzman zanaatkârlık olmadığı için Balkanlarda ancak M.Ö.
1. bin yılda kullanılmıştır. Daha çok aşiret düzeninin hâkim olduğu bu dönemin sonuna doğru
ise Trakya’da siyasi örgütlenme görülür.
Yapılan araştırmalar neticesinde Kırklareli yakınlarında bulunan Kanlıgeçit
Mevkii’nde Anadolu Tunç Çağı yerleşmeleriyle tam olarak benzeşen büyük bir yerleşim alanı
tespit edilmiştir. Yerleşme taş sur ile çevrili bir iç kala ile bunun etrafında yayılmış aşağı
şehirden oluşmuştur. Bilindiği gibi İlk Tunç Çağı, madenciliğin yaygınlaştığı, özellikle
bakırın stratejik bir madde haline geldiği bir dönemdir. Bu itibarla, Yıldız Dağlık
Bölgesi’ndeki büyük bakır yataklarının Anadolulu tüccar ya da yöneticilerin ilgisini çektiği,
burada muhtemelen yerli bir yöneticinin işbirliği ile bir koloni kurulduğu düşünülebilir.
Siyasi Yapılanma ve Trak Beylikler Dönemi
Demir Çağı: M.Ö. 13 – 6. Yüzyıl: Tunç Çağı gelişim süreci içinde, geniş boyutlu
ilişkilerin kurulduğu, büyük göçlerin yaşandığı ve ticaretin ortaya konduğu bir devir olarak
dikkat çekmektedir. Yakın Doğu’nun büyük bölümünde olduğu gibi Anadolu ve Ege’de de
Tunç Çağı bütün bu bölgeleri yakıp yıkan büyük bir göç dalgasının etkisi ile sona erer.
Anadolu’da Hitit, Ege’de Miken uygarlıklarına son veren ve 300 yıl kadar süren bir “karanlık
çağ”ı başlatan bu göç dalgasının, Anadolu’yu etkileyen bir bölümünün Trakya üzerinde
geldiği sanılmaktadır.
Geç Tunç Çağı, madene duyulan ilginin arttığı, bu nedenle de insan topluluklarının
önemli bir güç odağı haline geldiği dönem olarak, güçlü merkezi yapılaşmaların ve
uygarlıkların oluştuğu Demir Çağı’nın hazırlayıcısıdır. Tunç Çağı içinde teşekkül etmiş devlet
yapılanmaları alt üst olurken, yeni yeni teşekküller kendisini göstermiştir. Trakya’da yapılan
çalışmalar, Demir Çağı başlarında bu bölgede çok yoğun, ancak kalıcı nitelikte yerleşildiğini
göstermiştir. Nitekim Trakya’ya adını veren Traklar’ın da bu yeniden yapılanma sürecinin
ürünü olduğu ve dışarıdan gelerek, Trakya’da iskân eden topluluklar üzerinde şekillenen bir
kültür oluşturdukları anlaşılmaktadır. M.Ö. 7. yüzyılda önemli bir güç olan İskitler, Yakın
Doğu ve Anadolu kadar Trakya’yı da tehdit etmeye başlar. Ancak bu döneme ait buluntular
Traklar ve İskitler arasında önemli ilişkiler olduğu ve kız alıp vermeye kadar varan sosyalpolitik bir yakınlaşma olduğunu ortaya koyar. Bu noktada, Traklar ve İskitlerin toplumsal ve
dini oluşumlarındaki yakın benzerlik de dikkat çekicidir.
Persler, Odyrsler ve Makedonya Hâkimiyeti
Klasik ve Helenistik Dönemler: M.Ö. 5 - 3 yüzyıl: M.Ö. 513-512 tarihinde
Persler’in İskit seferini müteakiben Trakya topraklarına girdiği ve uzun bir süre burada
kaldığı kesin olmakla birlikte, satraplık oluşturduğu yönünde herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Persler’in, karşı direniş göstermeyen Doğu Trakya’daki Trak toplulukları
üzerinde mutlak bir hâkimiyetinin bulunmadığı ve özellikle Kırklareli gibi iç bölgelerde fazla
bir etkinliğinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bir türlü disiplin altına alınamadığı görülen Trak
topluluklarının isyankâr tutumları, M.Ö. 449 da İon şehir devletleri ile Atina’nın çevresinde
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görülen Pers karşıtı oluşumlar ve Persler ile Yunan siteleri arasında vukuu bulan mücadeleler
sırasında da sürmüştür.
Kersebleptes’e karşı Makedonya Kralı Philip ile ittifak yapanAmakodos,
Makedonyalıların Trakya’ya girişini kolaylaştırmıştı. Trakya zengin maden, hayvan ve tarım
kaynakları ile Makedonyalıların iştahını kabartmaktaydı. Nitekim Makedonya hâkimiyeti
M.Ö. 341’de Doğu Trakya’nın Marmara Denizi kıyısında tam anlamıyla yerleşti.
Philip’in 336’da Kuzeybatı Bulgaristan’da yaşayan Trak topluluklarından Triballileri
ile yaptığı bir savaş esnasında öldürülmesinden sonra İskender Dönemi’nde (336-323) ve
takip eden süreç içinde de Stratedos isyanları devam etmiştir. Özellikle İskender’in
ölümünden sonraki Lysimachos’un Trakya yöneticisi olduğu süreçte de Odrisler’in önemli bir
varlık gösterdiği, hatta III. Seuthes’in güç ve hâkimiyet kazandığı görülmektedir.
Galatlar – Roma Hâkimiyeti ve Got İstilası: M.Ö. 280’de Makedonyalıları ve diğer
güçleri bertaraf eden Galatlar, Trak toprakları üzerinde, M.Ö. 273’ de Tyllis Krallığı’nı
kurmuş ve yaklaşık 60 yıl süreyle varlığını sürdürebilen bu krallık da yine Traklar tarafından
ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren ise Romalıların bölgeye ilgi duymaya başladıkları,
ancak uzun bir süre başarı gösteremedikleri dikkat çekmektedir. Özellikle M.Ö. 188 tarihinde,
Romalıların Meriç Nehri’nin ağzında Traklar’a yenildiği savaşta yer alan dört güçlü kabile
arasında Astailer’in de adı geçmektedir. M.S. 38’de Roma desteğiyle tahta çıkan
Roimetalkes’in M.S. 45’te öldürülmesi üzerine, İmparator Claudius (MS 41-54) bu bölgeyi de
Roma’ya bağlayarak Trak hâkimiyetine son vermiştir. Bu süreçle birlikte yönetim merkezinin
Perinthos’a (Marmara Ereğlisi) nakledildiği, doğal olarak Bizye’nin daha az önemde bir şehir
durumuna gerilediği ve bir süre bu konumunu muhafaza ettiği anlaşılmakta ise de, Trak
kültürel kimliği daha uzun sürelerle bölgede varlığını devam ettirmiştir.
Bizans Dönemi: Trakya, 626’da, Avarların yeni bir akınına uğradı. Avarlar, Trakya
üzerinden gelip Bizans başkentini kuşattılar. Bunu, 678’de, Onogurlar’ın (Türk-Bulgarları)
Tuna ile Balkan Dağları arasında yerleşmeleri izledi. Bizans İmparatoru V. Constantinus,
746’da çıktığı Suriye seferinden getirdiği tutsaklar ile ertesi yıl çıkılan Malatya ve Erzurum
seferlerinden alınan tutsaklar Trakya’ya yerleştirildi. Haçlılar, 1190’da Bizans topraklarına
girdiğinde, Edirne ve Kırklareli de işgal edildi. Bulgar sınırını denetlemek üzere Anadolu’dan
Trakya’ya geçmekte olan bir Bizans birliği, savunmasız bulduğu bir sırada, Bizans başkentini
bir baskınla ele geçirdi (25 Temmuz 1261). Bu beklenmeyen olay, Bizans üzerindeki Latin
egemenliğine son verdi. Aynı yıl, Hülagu’nun Moğolİlhanlı Devleti de Mısır’a yerleşen
Kumanlar’ın (Kölemenler) kurduğu Memluk Devleti’ne yenilmiş ve Bizans’la dostluk
kurmak zorunda kalmıştı.
Bizans’ın sağladığı bu barış, Bulgar ve Tatarların 1264’te Trakya’ya yaptıkları
saldırıyla bozuldu. Yenilen Bizans ordusu çekildikten sonra, Trakya şiddetli bir biçimde
yağmalandı. 1304-1305’de Bizans’ı korumak amacıyla çağrılan ücretli Katalan askerlerinin
Gelibolu’yu işgal etikleri görülmektedir. Önderlerinin bir komplo sonucu öldürülmesinden
sonra öç almaya kalkan bu savaşçılar, o sırada Avrupa yakasına geçmekte olan Türklerin de
yardımıyla, Trakya bölgesine iki yıl süreyle egemen oldular. Bizans’ın çöküş sürecinin
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hızlandığı bu siyasal boşluk döneminde, Katalanların bölgeye baskınları daha bir süre devam
etti.
Kırklareli Adının Kaynağı
Osmanlı Fethinden XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Kırklareli (Kırkkilise) Şehri:
Tarih öncesi devirde bölgenin bilinen ilk sakinleri olan Traklar’ın, M.Ö. 4200 yıllarından
itibaren bölgede yaşadıkları yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. Kırklareli’nin
fethinin Edirne’nin fethinden sonra I. Murad zamanında ve bizzat padişahın kumandası
altında gerçekleştiği genellikle kabul edilmektedir. Bu fetih muhtemelen 1367-1372 yılları
arasında gerçekleşmiştir.
Osmanlılar tarafından bu
şehre
Kırk
Kilise
denilmekteydi. Bu ismin
ne
anlama
geldiği
konusunda çeşitli görüşler
ileri sürülmüştür. Ancak
bu görüşlerin kesin olarak
hiçbirinin genel kabul
görmediğini
belirtmek
gerekir. Bununla beraber
Kırk
Azizler
Kilisesi
anlamında
Saranta
Eklesiai’den Kırk Kiliseye çevrildiği şeklindeki görüş, diğerlerine nazaran daha fazla
benimsenmiştir. Kırkkilise ismi, Kırklareli Milletvekili Fuat UMAY tarafından verilen bir
teklif üzerine 20 Aralık 1924’te TBMM’de kabul edilen 537 sayılı kanunla Kırklareli’ne
çevrilmiştir. Kırklareli, idari olarak Osmanlılar’ın ilk dönemlerinde Vize Sancağına bağlı bir
kaza merkezi iken daha sonra Rumeli Eyaleti’nin bir sancağı haline getirilmiştir. 17.yüzyılın
ilk yarısında Özi Eyaleti’nin kurulmasıyla Kırklareli bu eyalete bağlanmıştı. 19.yüzyıla kadar
sancak olarak kalan Kırklareli’nin 1292 (1875) yılında Edirne’ye bağlı bir kaza olduğu
görülmektedir. 1304 yılında ise tekrar Sancak olarak idare olunmuştur. Cumhuriyet
döneminde idari yapıda yapılan düzenlemelerle birlikte sancak teşkilatı kaldırılmış ve
Kırklareli vilayet olmuştur. Hane sayılarından hareketle 1529’da Kırklareli’nin nüfusu
tahminen 2000-2200 civarındadır. Aradan 110 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen nüfusun
artması gerekirken yatay bir seyir takip etmiştir. Bu dönemden itibaren Kırklareli’nin
gayrimüslim nüfusunun arttığı gözlenmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi 1674’te
Kameniçe’de yaşayan gayrimüslimlerin Kırklareli’ne sürgün olarak gönderilmesidir.
17.yüzyıl ortalarında Kırklareli başka şehirlerden ve civar köylerden gelip yerleşilecek bir yer
olmuştur. Şam’dan, Çorlu’dan, Pınarhisar’dan gelip şehre yerleşenler olduğu gibi civar
köylerden gelerek yerleşenlere de rastlanmaktadır. 17.yüzyılda Kırklareli halkının olağanüstü
hallerde alınan vergilerden muaf olmak şartıyla İstanbul’un ihtiyacı için her yıl 220 koyun
beslemekle yükümlü oldukları anlaşılmaktadır. 16. asırda da İstanbul için koyun beslendiği
Kırklareli beylerine gönderilen pek çok fermandan anlaşılmaktadır. Yine Kırklareli,
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İstanbul’dan Bulgaristan’a giden yol üzerinde bulunmasından dolayı ahalisi padişah
fermanıyla dört adet menzil beygiri saklamakla mükellef idiler.
17. asrın ikinci yarısında Kırklareli’ni gören Evliya Çelebi şehrin bağ ve bahçeler
içerisinde, mamur, kiremit örtülü evlere sahip olduğunu belirtir. Hatta evleri saraya benzetir.
Evliya Çelebi ayrıca şehirde iki hamam olduğunu, her esnafın bulunduğunu, bedesteninin faal
olduğunu, mükemmel hanları bulunduğunu, kurşun örtülü imaretleri olduğunu, mahalle
mekteplerinin bulunduğunu, yer yer sebil ve çeşmelerin mevcut olduğunu ve köprübaşındaki
çeşmenin yanında bulunan kahvehanede ilim sohbetleri yapılmakta olduğunu kaydetmiştir.
19.yüzyılın başlarında Kırklareli’nin bir süre Rus işgaline uğradığı görülmektedir.1828-1829
Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Edirne’nin yanında Kırklareli de işgale uğramıştı. Savaş
sonrası yapılan Edirne Antlaşması ile Ruslar bu bölgeyi boşalttılarsa da işgal sırasında halkın
elinde bulunan zahire, büyük ve küçükbaş hayvanlarla yük hayvanlarının zorla ellerinden
alındığı bilinmektedir. Bu işgalin halkın ekonomik durumunun kötüleşmesine neden olduğu
muhakkaktır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Kırklareli ikinci defa Rus işgaliyle karşı
karşıya kaldı. Bu savaşta Rus kuvvetleri İstanbul’a kadar tüm Trakya’yı işgal etmişlerdi.
Savaş sonrasında 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması ile Kırklareli,
Rusya tarafından kurulan Bulgaristan’ın sınırları içerisinde kaldı. Ancak Rusya’nın
Balkanlara tamamen hâkim olması Avrupa devletlerinin tepkisine neden olmuş ve yeni
durumu görüşmek üzere toplanan Berlin Konferansı sonunda imzalanan 13 Temmuz 1878
tarihli Berlin Antlaşması ile Kırklareli yeniden Osmanlılar’a verilmişti. Kırklareli’nin, I.
Balkan Harbinde Bulgarların işgaline girdiği görülmektedir. Çatalca’ya kadar Trakya’yı işgal
eden Bulgarların, Kırklareli’nde önemli oranda tahribatta bulundukları tarihi delillerden
anlaşılmaktadır. Bulgarlar işgal sırasında, camileri ve mezarlıkları bile tahrip etmişlerdi.
Balkan Devletleri arasında Osmanlı Devleti’nden ele geçirilen toprakların paylaşılması
konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık II. Balkan Harbi’nin patlak vermesine neden olmuş ve
bunun üzerine harekete geçen Osmanlı kuvvetleri, Kırklareli’ni Bulgar işgalinden
kurtarmıştır.
Kırklareli’nin son uğradığı işgal 26 Temmuz 1920’de Yunan işgalidir. Yunanlıların
işgal ettikleribölgelerde Türk ve Müslümanlara karşı pek çok insanlık dışı muameleler
yaptıkları bilinmektedir. Kırklareli’nde ahaliye yaptıkları zulümlerin belgeleri, Osmanlı
Arşivlerinde ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri Tarih Arşivi’nde bulunmaktadır.
1903 yılında patlak veren Makedonya İhtilali Kırklareli’ni de etkilemiştir. Makedonya'da
başlayan ihtilal, Bulgarlarca Doğu Trakya'ya taşınmış ve 6 Ağustos 1903 de Kırklareli ve
havalisi kan ve ateş içerisinde kalmış ve bu ihtilal çetelerinin kontrol altına alınabilmesi için
aylarca mücadele edilmiştir.
İşgaller, Milli Mücadele ve Ebedi Özgürlük: Romanya, Bulgaristan, Karadağ,
Yunanistan ve Sırbistan'ın 1912 yılının Ekim ayında yaptıkları anlaşma sonrasında başlayan
I.Balkan Savaşı sırasında düşman işgaline uğrayan Kırklareli yöresi, belki de tarihin en kötü
günlerini yaşamıştır. Düşmanın 26 Ekimde iki koldan başlattığı saldırı sırasında Doğu Ordusu
ikiye ayrıldı ve Vize'deki 2. Doğu Ordusu'nun başına ise Ahmet Abuk Paşa getirildi. Bulgar
güçleri ise 28 Ekimde Pınarhisar ve Vize'ye şiddetli saldırılarda bulundu. İstanbul Hükümeti
barış isterken, Bulgar Orduları 17 Kasım'da yeni bir saldırı başlattı. Fakat takviye edilen Türk
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Birlikleri düşmanı püskürtünce, 25 Kasım'da ateşkes görüşmeleri başladı. 3 Aralık'ta anlaşma
sağlandıktan sonra 17 Aralık'ta Londra da Barış Konferansı toplandı. Tarafların karşılıklı katı
tutumları ile karara varılamazken, İstanbul'da yönetim değişmiş ve Edirne düşmüştü. Yeniden
ateşkes görüşmeleri başlatıldı ve ardından 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması imzalandı.
Buna göre Girit ve EgeAdaları ile Makedonya'daki Osmanlı hâkimiyeti sona ermiş oluyordu.
Anlaşmanın ardından Balkan Devletleri aralarında toprakları paylaşma savaşı başlatınca,
Enver Paşa, Osmanlı Ordularını harekete geçirerek Kırklareli önlerindeki düşmanı
cephelerinden söktü ve Edirne'ye doğru ilerledi. Bulgarların isteği üzerine 31 Temmuz'da
ateşkes yapıldı, ardından 30 Eylül 1913 tarihinde ise İstanbul Anlaşması imzalanarak Edirne
geri alındı. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nden bir süre sonra Trakya'nın silah
yoluyla kurtarılması için kurulan "Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Trakyalı
vatanseverleri bir çatı altında topladı. 31 Mart 1920'de Lüleburgaz'da toplanan kongrede,
işgalcilere karşı kesin tavır belirlemek ve alınan kararları uygulamak üzere bir yönetim heyeti
kabul edilerek, durum Ankara'ya bildirildi. Çalışmalar üzerine 3 Nisan 1920'de kongreye bir
telgraf yollayan Mustafa Kemal, başarı diliyordu. 9- 13 Mayıs 1920'de Edirne'de genişletilmiş
"Trakya Kongresi" yapıldı. Burada işgale karşı mukavemet gösterilmesi ve Milli Kuvvetler
Komutanlığı'na Cafer Tayyar Paşa'nın getirilmesine karar alındı.
25 Mayıs 1920'de genel seferberlik ilan edildi. Yunanlılar 20 Temmuz 1920'de
Tekirdağ'a asker çıkardılar ve hızla ilerleyerek 25 Temmuz'da Edirne'yi ele geçirdiler. Edirne
işgalinden birkaç gün önce Trakya-Paşaeli Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti merkezi Kırklareli'ne
taşınmıştı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması ile Trakya Yunanlılar tarafından
işgal edildi. Bu durum İstiklal Savaşı hazırlıklarını hareketlendirdi. İşgal sırasında bir süre
yönetimi dağılan Trakya-Paşaeli Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti yeniden toparlandı ve
silahlanma hareketini hızlandırarak, Ankara Hükümeti'ne bağlandı. Artık İstiklal Mücadelesi
başlamıştı. Nitekim Nisan 1922'den itibaren silahlı çetelerle vur-kaç hareketleri düzenlenmeye
başlandı. Bu arada bağımsız olarak hareket eden 3 direniş müfrezesi, Doğu Trakya içlerine
doğru düşmana karşı baskınlar düzenliyordu. Doğu Trakya'nın teslim alınması için İtilaf
Yüksek Temsilcileri ile İstanbul'a gönderilen Refet Paşa arasında 23 Ekim 1922'de bir
protokol imzalandı. Buna göre Doğu Trakya'nın boşaltılması il ve kasaba düzeyinde
tarihleniyor ve tahliye koşulları karara bağlanıyordu. Buna göre ilk olarak İtalyan denetim
bölgelerinden başlayarak, Şakir Kesebir Doğu Trakya'yı bütünüyle teslim aldı. Önce Vize ve
Demirköy'e (2 Kasım), akabinde Lüleburgaz (8 Kasım), Babaeski (9 Kasım) ve nihayet
Kırklareli'ne 10 Kasım 1922'de Türk Bayrağı çekildi.
3.7.KIRKLARELİ İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
3.7.1. İlin Jeomorfolojik Özellikleri
Kırklareli, Türkiye’nin Avrupa Kıtasında bulunan Trakya Bölgesinde yer alır. 41°44 42°00 Kuzey Enlemleri ile 26°53 - 41°44 Doğu Boylamları arasında kalır. 6.555 km2 toprak
büyüklüğüne sahiptir. Kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile Bulgaristan, doğudan 58 km. kıyı
uzunluğu ile Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğudan İstanbul, güneyden ise Tekirdağ illeri
ile çevrilidir. Toprakların %48i dağlık, %35i dalgalı arazi, %17si ise ovalıktır. (Şekil 1)
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Şekil 1. Kırklareli İli Haritası

Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından çeşitli görünümler yansıtır. Kuzey ve Kuzeydoğu
doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları (Istrancalar) Kırklarelinin kuzeyinde bir nevi doğal
duvar meydana getirir. Istranca adı, özellikle dağların güney yamaçlarından çok sayıda dere,
çay çıkması dolayısiyle "Akıntılı- Akarsulu Yer" anlamına gelmektedir. Pınarhisar ilçesine
bağlı Evciler Köyü ile Vize ilçesine bağlı Sergen Kasabası arasında kalan Mahya (Magiada)
Tepesi 1.031 metre ile Yıldız Dağlarının en yüksek tepesini oluşturur. En düşük seviye
Karadeniz kıyısında 10 metre kadardır. Bu durumda Trakya, kenarları oldukça yüksek tepelik,
ortası çukur (Ergene Ovası) bir çanak biçimindedir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı aşınmalarla
yavaş yavaş düzleşmeye başlamış bir ova görünümü vardır. Bölgenin toprak yapısı, yeryüzü
görüntüsü 1. ,2. ve 3. Jeolojik Zamanlarda biçimlenmiştir. Bundan dolayı toprak çeşitli
katmanlarla zenginleşmiştir. Oturmuş, sıkışmış, durağan katmanlar nedeniyle 4. Derece
Deprem Bölgesi kabul edilir. Bulgaristan, Romanya ve Rusyanın güneyinde meydana gelen
depremlerden etkilenir.
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Şekil 2. Kırklareli’ nin Uzaydan Genel Görünüşü

Kırklareli büyük ölçüde dağlık ve platoluk bir arazi görünümündedir. İl coğrafyasının
% 48'ini dağlar oluşturmaktadır. Bölgenin en önemli yükseltisi ise kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları (Istranca)'dır. Karadeniz'e paralel uzanan bu dağlar,
Bulgaristan sınırından başlamakta ve Durusu Gölü'ne kadar alçalarak uzanmaktadır. Yıldız
Dağları, Kuzey Anadolu Dağları ile aralarında yapısal fark olmasına rağmen, aynı doğrultuda
uzandıkları için Kuzey Anadolu Dağlarının Trakya' daki uzantısı olarak kabul edilmektedir.
Ege Havzası ile doğrudan Karadeniz'e ulaşan akarsuların havzalarının birbirinden ayıran bu
bölge, bütünüyle orta yükseklikte bir dağdır. Bu dağların en yüksek noktası ise Pınarhisar ile
Demirköy ilçeleri arasında yer alan Mahya Tepesi'dir (1031 m). Yıldız Dağlarının diğer
önemli yükseltileri ise Karamanbayırı Tepe (986 m.), Boyunduruk Tepe (958 m), Fatmakaya
Tepesi (901 m), Paraşüt Tepe (877 m), Sivri Tepe (851 m) ve Kale Tepe (846 m)'dir. Yıldız
Dağları kuzeyde Karadeniz'e dökülen, güneyde Ergene Ovası'na inen akarsularla derin olarak
parçalanmıştır. Bu özellik il'in kuzeybatısında ve Karadeniz eğimli kıyı kuşağında daha
belirgindir. Ergene Ovasına doğru dağlar iyice alçalmakta ve yerini düşük yükseltili platolar
almaktadır.
Plato, akarsularla parçalanmış düzlüklerdir. Eski Tekirdağ aşınma yüzeyleri olan
Yıldız Dağları Masifi, dış kuvvetlerle (akarsular, rüzgâr, sel sulan vb.) parçalanıp aşınarak,
aşınmış platoları oluşturmuştur. Bölgede Kırklareli Morfoloji Haritası yükseltileri 200-500 m
arasında değişen düz alanlar geniş yer tutmaktadır. İl' de gerçek dağlık alanı oluşturan
Kırklareli-Demirköy çizgisi dışında kalan alanlar platoları oluşturur. Yer yer parçalanmış ve
yarılmış olan bu alanlar, dalgalı düzlük şeklinde birbirine çok benzer. Platolar, kuzey ve
güney platoları olmak üzere ikiye ayrılır.
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Kuzey Platoları Yıldız Dağları ile Karadeniz kıyı kuşağı arasında çeşitli yükselti
basamaklarına sıralanmıştır. Belli başlıları Demirköy ve Limanköy platolarıdır.
Güney Platoları ise Ergene Ovası ile Yıldız Dağları arasındaki sahayı kaplar. Yer yer
birbirinden Ergene Irmağı'nın kolları ile parçalanmış halde ayrılan bu platoların yükseltisi,
güneye doğru inildikçe düşmekte ve giderek ova tabanındaki alüvyal kesimlerle
birleşmektedir.
Yıldız Dağları'ndan sonra, Ergene Havzası yönünde vadilerin tabanları genişlemekte
ve Bölgenin hemen hemen tüm ovaları burada toplanmaktadır. Bu ovaların tümüne "Ergene
Ovası" denilmektedir. Ovalar Vize, Pınarhisar, Kırklareli Merkezi'nin güney kesimleri ile
Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz sahasını kaplamaktadır. Ergene Havzası 3. jeolojik
zamanda Trakya Yarımadası'nın güneye kıvrılmasıyla çukurlaşmıştır. Çukurlaşan bölgeye
Yıldız Dağlarından taşınan alüvyonlar dolmuş, vadi tabanları birleşerek irili ufaklı ovaları
oluşturmuştur. Bu ovaların yükseltisi ise 50-150 m. arasında değişmektedir.

Kireçtaşlarını yağış sularının eritmesi sonucunda oluşan eriyik oluşumlara "Karstik
şekiller" denilmektedir. Kırklareli İlin'de kireçli araziler Yıldız Dağlarının güney eteklerinden,
Pınarhisar ve Vize ilçelerini bir kuşak halinde çevrelemektedir. Kırklareli ve çevresinde
bulunan başlıca karstik şekiller:
1. Lapya: Eğimli yamaçlarda yağış sularının kireç taşını (kalker) eritmesi sonucunda
oluşmuş taşlar üzerindeki küçük kanalcıklar, oluklar ve delikler şeklindedir. Vize ve
Pınarhisar'ın dağlık alanlarında yaygın olarak görülmektedir.
2. Mağara: Karstik alanlarda suların eritmesi sonucunda meydana gelen yer alt
boşluklarıdır.
Bölgenin en ilginç mağarası, Demirköy ilçesi'nin Sarpdere Köyü yakınlarında bulunan
Dupnisa Mağarası 'dır. İçinde sarkıt ve dikitler bulunan Mağara'nın içinde dışarıya çıkan bir
dere ve su birikintisi bulunmaktadır.
Vize'nin Soğucak Köyü'nde de vadi boyunca birçok mağara bulunmaktadır.
3. Mesa: Vize platosunda, aşınmanın ilerlemesine bağlı olarak, başlangıçta tüm alanı
kaplayan kireç taşları tabakası yarılarak parçalanmış ve adeta bir masa şeklini almıştır. Yatay
yapı üzerinde dayanıklı bir tabaka ile taşlanmış olan bu çeşit düzlüklere "Mesa" adı verilir.
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Vize'de Dere Kayalıkları yöresinde birçok mesa bulunmaktadır. Bunlardan en ilginci Göztepe
Tepesi (450 m)'dir. Bu tepenin üzerindeki kireç taşının erimesi ile de lapyalar oluşmuştur.
3.7.2. Jeolojik Özellikler
Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır
kapısıyla Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.Kırklareli ilinin
kuzeyinde, kuzeybatı güneydoğu doğrultusu boyunca uzanan Istranca Masifine ait
metamorfik kayaçlar yüzeylerken, güneyinde Ergene havzasına ait Tersiyer-Kuvaterner yaş
aralığında çökelmiş kırıntılı birimler bulunur. Istıranca masifi içerisinde yer alan metamorfik
seriler, Kretase yaşlı plütonik kayaçlar tarafından kesilmektedir. Istranca Masifi, hemen
batısındaki Rodop Masifi ile doğusundaki İstanbul Paleozoyiki arasında bir geçiş zonu
oluşturmaktadır.
Masifin tabanında Permiyen ve öncesi yaşa sahip yüksek derecede metamorfizmaya
uğramış çekirdek kayaçları yer almaktadır (Yurtsever vd.1990). Bu çekirdek kayaçları,
Kırklareli-Dereköy hattı üzerinde ve masifin tüm batı bölümünde yüzeylerken doğuda, SarayÇatalca civarında geniş bir alanda yüzeylemektedir. Ayrıca masif içerisinde amfibol gnays,
amfibol şist, biyotit gnays gibi ileri metamorfik kayaçların yanısıra iri pembe mikroklin
kristallerinin egemen olduğu çoğunlukla belli bir şistozite kazanmış gnaysik granitler, alkali
metagranit özellikli gnayslar ile kumtaşı görünümlü gnays ve şistlerden oluşan diğer gnays
türleri masifteki diğer temel birimleri oluşturmaktadır.
Çekirdek kayaçlarıyla temsil edilen bu kıtasal kabuk üzerinde Permo-Triyas’tan
itibaren uyumsuzlukla başlayan ve Kretase’ye kadar çökelimine devam eden metamorfik
çökel paketi yer alır. Yeşil şist fasiyesinde başkalaşıma uğrayan metamorfik çökel paketi,
masifin orta ve batı bölümünde karasal (akarsu) kökenli kırıntılı kayaçlarla başlayıp
karbonatlarla biterken, orta ve doğu bölümde sığ denizel kırıntılı kayaçlarla başlayan denizel
şeyl ve türbiditler şeklindedir. Metamorfik çökel kayaçlar, Kocabayır metakırıntılı takımı,
Şermat kuvarsiti, Ranpana kuvars şisti, Mahya şist takımı, serves metagrovağı ve Dolapdere
formasyonu ile temsil olunur.
Istranca Masifi içerisindeki metamorfik seriler Kretase yaşlı granitoyitler tarafından
kesilmektedir. Bu granitoyitler büyük kütleler halinde, batıdan doğuya doğru Dereköy,
Karacadağ ve Demirköy plütonları olup kompozisyonları gabro ve diyoritten, granodiyorit,
siyenit, lökogranit ve granite kadar değişmektedir. Bölgede sadece İğneada civarında
gözlenen Üst Kretase yaşlı volkanotortul kayaçlar, Bulgaristan’da geniş yüzlekler
vermektedir.
Istranca (Yıldız Dağları) masifinin en genç birimleri ise Eosen yaşlı Kırklareli
kireçtaşları ile başlayan ve Oligosen yaşlı kömürlü seri ile devam eden, Miyosen yaşlı Ergene
formasyonu ve Pliyosen yaşlı Karasal Trakya formasyonu ile sona eren genç ve kalın istiften
meydana gelmektedir.
Istranca Masifindeki tektonik hatlar genel olarak KB-GD yönlü olarak gelişmiştir.
İkincil yönler ise KD-GB yönlüdür. Yöredeki intrüzyonların yerleşiminde ve maden
zuhurlarının gelişiminde KB-GD yönlü tektonizmanın etkisi olmuştur.
Masif içerisinde metamorfik serileri kesen Kretase yaşlı plütonik kayaçların varlığı,
bölgede metalik ve endüstriyel hammadde açısından maden çeşitliliği yaratmıştır. Ayrıca,
Kretase yaşlı granitoyitlerle kesilen bu kayaçların etrafında, fels ve skarn zonları oluşmuş
olup, hidrotermal etkiler izlenmektedir. Masifte görülen cevherleşmeler, bu granitoyitler
içerisindeki genç dayklar içinde ve yan kayaç kontaktlarında gelişmişlerdir. Ergene tersiyer
havzasında ise daha çok hammadde ve enerji kaynakları potansiyeli mevcuttur.
Jeolojik zamanda Yıldız Dağları'nın bulunduğu yerde Tethys (Tetis) Denizi
bulunuyordu. Bu denizin dibinde bulunan tortullar, kuzey ve güneydeki eski kıta
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çekirdeklerinin birbirlerine doğru yaklaşmaları sonucu kıvrılarak su yüzeyine çıkarak Yıldız
Dağlarını oluşturmuşlardır. Daha sonra meydana gelen dağ oluşumu, kıta oluşumu
(epirojenik) ve volkanik hareketler sırasında Yıldız Dağlarını oluşturan taş ve tabakalar
sıkışmış, kıvrılmış ve kırılmıştır. Yıldız Dağları 1. jeolojik zaman arazisi olduğu için "masif"
adını almaktadır.
Masifler, kıvrılma özelliğini yitirmiş olan yaşlı ve sert kütlelerdir. İl arazisi, genel
olarak paleozoik ve IV mesozoik döneme ait Yıldız Masifi'nin çekirdek ve örtü kayaçları ile
tersiyere ait sedimanter, metamorfik, magmatik kayaçlardan oluşmuştur. Ergene yöresinde ise
eosen kireçtaşları dik bir yamaç meydana getirir. Bu yamacın eteğinde suyu bol kaynaklar,
önünde ise miosen ve pliosen killi, kumlu, kireçli Mermer kristalize kalker ve dolomit dolgu
katmanları yer yer alüvyonlarla örtülüdür. Yıldız Masifi'nin uzanımına uygun olarak, Vize'den
Kırklareli'nin doğusuna kadar uzanan Kuzeybatı-Güneydoğu yönlü fay hattı ile bu hattı kesen
Kuzeydoğu-Güneybatı yönlü ikincil faylar, sahanın tektonik yapısını oluşturmaktadır. Yıldız
Masifi'ni etkileyen Kırklareli- Vize arasındaki fay, normal faydır. İkinci fay sistemi ise
Karadeniz kıyılarının girintili-çıkıntılı (İğneada-Limanköy) olmasına neden olmuştur. İl
toprakları 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır.
Şekil 3. Kırklareli İli Deprem Haritası

Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü
3.7.3. İklim Özellikleri
Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Yıldız Dağları'nın kuzeye
bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kışlar ise
soğuktur. Bu kesimde, yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı az olup, m2 düşen yıllık
ortalama yağış oranı 800-900 mm. dolaylarındadır. Denizden uzak iç kesimlerde ise karasal
iklim görülmekte olup, yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı yüksektir. İç kesimler,
her mevsim yağış almakla birlikte, yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Bu
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kesimlerde, yıllık sıcaklık ortalaması 13,1°C, m2 düşen yağış ortalaması ise 772,8 mm.
dolaylarındadır.
3.7.4. Hidrografya
Akarsular:
İlimizde bulunan belli başlı akarsular Havsa Deresi, Şeytandere, Turgutbey Deresi,
Lüleburgaz Deresi, Uğurlu Deresi, B.Karıştıran Deresi, K.Karıştıran Deresi, Evrensekiz
Deresi, Sazlıdere, Lişko deresi ve Ergene nehridir.
Bunların yanı sıra rejimleri düzensiz ve ufak debili Karadeniz’e dökülen dereler ve
Ergene’nin yukarda sayılanlar hariç ufak kolları bulunmaktadır.
Göletler :
Merkez-Üsküp Göleti, Merkez-Dolhan Göleti, Babaeski-Sofuhalil Göleti, LüleburgazAhmetbey Göleti, Lüleburgaz-Sarıcaali Göleti, Lüleburgaz-Turgutbey Göleti ve Vize-Sergen
Göleti.
İçme Suyu Tesisleri :
Kırklareli Barajı, Kayalıköy Barajı, Üsküp Göleti
Barajlar :
Kayalıköy Barajı, Kırklareli Barajı, Armağan Barajı
Göller:
Erikli Gölü, Mert Gölü (Koca), Saka Gölü, Pedina Gölü, Hamam Gölü.
3.7.5. Toprak Özellikleri
Topraklar, iklim, bitki örtüsü, ana materyal ve topoğrafyaya bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Ergene havzasında ve Karadeniz havzasında altı büyük toprak grubu
bulunmaktadır.
Toprak
Grubu

Kireçsiz
Orman

Kireçli
Orman

Vertisoller

Kahverengi Alüvyal

Kolüvyal

Alanı,
hektar

341.000

35.000

102.000

138.000

800

33.500

Tablo.1.Tarım İl Müdürlüğü 2009.
3.7.6. Arazi Varlığı
İlimizin yüzölçümü 655.000 hektardır. Arazi varlığının % 41’i kültür arazisi, % 40’ı
orman, % 5’i mera, geriye kalan % 14’ü ise kültür dışı arazidir.
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3.7.7. Orman Varlığı
Yıldız Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçları sık bir orman örtüsü ile kaplıdır. Bu
ormanlar, kıyıdan başlayarak dağların yamaçları boyunca 1000 metreye kadar yükselir. 1031
m. yüksekliğe ulaşan Yıldız Dağlar’ının kuzey yamaçları ile 500-600 m.ye kadar olan güney
yamaçlarında, doğu kayın ormanları yaygındır. Kayın ormanları, Yıldız Daglar’ının genel
doğrultusu olan Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde Bulgaristan sınırı yakınlarına ve İğne
ada'nın güneyinde yer alan Panayır Deresi Havzasına kadar devamlı bir şerit halinde
gelişmektedir. Yıldız Dağlar'ının kuzey yamaçlarında egemen olan kayınlar sahile doğru 250–
300 m.ye kadar devam etmektedir. Kıyıköy'de denize dökülen akarsuların açmış olduğu
vadilerde kayın bulunmaz, ancak bu saha, Çoruh meşesi, Macar meşesi ye Saçlı meşe türleri
ile örtülüdür. Bulgaristan sınırı ile doğuda Şükrü paşa-Armağan (Hedye) hattı arasındaki alan
ormanların egemen olduğu bölgedir. Buradan kuzeybatıya doğru gidildikçe kayın
ormanlarının içerisine adacıklar halinde gürgen kümelerinin karıştığı görülür. Bu sahanın
batısındaki ormanlarda ise saplı meşe egemendir. Ayrıca meşe ormanları içerisinde kızılcık,
üyez, akçaagaç, fındık, muşmula ve yabani erik de bulunmaktadır.
Kırklareli İli hudutları dahilindeki ormanlar Kırklareli, Demirköy ve Vize Orman
İşletme Müdüdürlükleri sınırları içinde yer almaktadır. Kırklareli İli Ormanlık alan miktarı
129965,0 ha’ dır. Bunun 36392,5 hektarı bozuk orman niteliğindedir.
Nemli orman alanının orta bölümü ise, sık bir orman altı florasına sahip, kayın
ormanları ile kaplıdır. Kayın ormanlarına Çoruh meşesi birlikleri karışmaktadır. Bu sahanın
etek kesimlerinde ise meşe ye gürgen Ormanları yayılmaktadır. Kuzey yamaç boyunca 300
m.den sahile doğru olan kuşak, meşelerle kaplıdır. Yine bu kuşakta 0–150 m. arası psödomaki
topluluklar hâkim duruma geçer. Özellikle, Yıldız Dağları'nın en yüksek kesimini oluşturan
Mahya Tepesi ye çevresinde tamamen kayın hâkimdir. Burada, optimum gelişme koşullarına
sahip kayın yanı sıra, az da olsa meşe, gürgen, kızılcık, titrek kayak ve dişbudak türleri
görülür.
Kayın ormanları, yüksek Yıldız Dağları'nın güney yamacında 500–600 m.ye kadar
inmektedir. Bu yamaçlardaki kayın ormanlarının bileşimine %30–40 nispetinde meşe ve
gürgen de katılmaktadır.
Yıldız Dağları üzerinde Demirköy- Yeniceköy arasında tipik bir vejetasyon örtüsü
kesidi görülmektedir. Bu kesitte dağların güney yamacında 450 m yüksekliğe kadar olan
kesimlerdeki ormanlar tamamen tahrip edilmiş ve tarım alanı haline dönüştürülmüştür. 450–
600 m. arasında meşe ye gürgen çalılıkları, 600 m.den sonra meşe-gürgen ye kayın karışık
ormanları başlar. 700- 750 m.den sonra, şistler üzerinde kayının flora dâhilindeki oranı
artarak, zirveye doğru birlikler teşkil etmektedir. Kuzey yamaç boyunca 300 m.ye kadar saf
kayın ormanları geniş alanlara yayılır. Demirköy'e kadar devam eden kayın ormanları, burada
yerini sapsız meşe ormanlarına bırakır.
İgneada'nın doğusunda ve güneyinde, kıyı kordonları ile ağızları tıkanarak göl ye
bataklık haline dönüşmüş saz ve bataklık bitkileri görülür. Bu saha dâhilinde nemli alüvyal
tabanları kaplayan ve "Longos" denilen orman topluluğu vardır. Çok nemli bir zemin ve
balçıklı topraklar üzerinde gelişmiş olan bu ormanın, zengin bir alt florası bulunmaktadır.
Orman içinde yürümek adeta olanaksızdır. Longos ormanı, esas itibariyle dişbudak, kızılağaç,
karaağaç, kavak, ceviz, ıhlamur ve söğütlerden oluşmaktadır.
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3.7.8. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler
Flora:
Trakya, Türkiye’ nin Avrupa kıtasında yer alan bölümü küçük bir kısmıdır ve 23.500
km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Marmara Denizinin kuzeyine yerleşmiştir, Karadeniz ile
istanbul boğazı, Ege denizi ile de Çanakkale boğazı sayesinde bağlantılıdır. Bu iki boğaz ile
Avrupa ve Asya kıtaları birbirinden ayrılır, Türkiye’nin genel topografyası ile
karşılaştırıldığında Trakya alçak bir topografya sahiptir. Bölgenin Kuzeydoğusunda yer alan
Yıldız Dağları silsilesi (Istranca Dağları) Güneydoğu Bulgaristan’a kadar uzanır. Bu
sıradağların en yüksek noktası Mahya Dağıdır (1035 m). Bu sıra dağlar Karadeniz ile
sınırlanır ve Anadolunun Kuzey Karadeniz Dağlarının alçak yükseltilerini temsil eder. Büyük
oranda şist yapısındadır ve orman vejetasyonu ile kaplıdır. Nemli kuzey yamaçları kayın
(Fagus orientalis) ormanları ve orman gülü (Rhododendron ponticum) ile kaplıdır. Bölgenin
Güneybatısında, Ganos Dağları (Tekir Dağları) ve Koru Dağ (Güneye doğru Gelibolu
Yarımadasına doğru devam eder) kızıl çam (Pinus brutia) ormanları ve maki vejetasyonu ile
tipik Doğu Akdeniz peyzajı görülür. Daha büyük bir kısmı Ergene nehri ile drene edilen 200
metreden daha alçak hafif dalgalı bir yüzey şekline hakimdir ve neredeyse tamamı tarım alanı
haline getirilmiştir. Trakyanın florası ondokuzuncu yüzyılın başlarından beri birçok yabancı
botanikçinin ilgisini çekmiştir, özellikle Clarke (1816), Grisebach (1938-40), Formanek
(1890) ve Aznavour (1897-1913) tarafından İstanbul’un Avrupa yakasından çok sayıda bitki
kayıdı verilmiştir. Trakya’dan çok sayıda yeni kayıt 1912-1923 savaşları sırasında Bulgar,
Rus ve İngiliz askeri personel tarafından yayınlanmıştır. 1950 yıllarından sonra Türk
botanikçileri tarafından Trakya’dan çok sayıda bitki örneği toplanmış ve bölgenin florasına
yeni türler ilave edilmiştir. Bunlar içinde en önemlisi Prof. Asuman Baytop ve arkadaşları
tarafından yapılan geziler ve ISTE’de (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu)
saklanan bitki örnekleridir.
Trakya florası yaklaşık 2250 çiçekli bitki ve eğrelti çeşidinden oluşmaktadır. Bu
sayıya alttür ve varyeteler dahildir ve İki Flora (The Flora of European Turkey, Webb,1966 ve
Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Davis 1965-88 ve ek ciltleri Suppl. I ve II) ile
bölgenin florası hakkında yayınlanmış yaklaşık 95 yayın ve ISTE Herbaryumundaki bitki
örneklerine dayanır.
Türkiye’nin Anadolu kısmı ile karşılaştırıldığında bitki çeşitliliği az gibi görünsede, bu
kadar küçük ve yüksekliği 1000 m aşmayan bir alan olmasına, doğal vejetasyonun bu kadar
yok edilmesine ve bölgenin her tarafında kereste üretimi nedeniyle ormanlar tahrip edilmesine
rağmen bitki çeşitliği bakımından önemli bir bölgedir. Trakya’nın bu nispeten zengin bitki
çeşitliliği değişik iklim tipleri ile çeşitli habitatlara sahip olması ile açıklanabilir. Türkiye’nin
Avrupa yakasının bu zenginliğine önemli bir neden ise çeşitli floristik elementlerin, (Akdeniz,
Balkan-Orta Avrupa, Sarmatiyan ve Öksin bölge bitkileri) karşılaştığı bir bölge olmasıdır. 300
den fazla ülkemiz için nadir ve endemik bitki çeşidine ev sahipliği yapan Trakya 50 kadar
türün dünyadaki en zengin populasyonlarına sahiptir. Doğa koruma açısından ulusal ve
uluslararası öneme sahip çeşitli habitatlar bölgede yer alır.
 Karadeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı kumulları
 Sulak alanlar (longoz ormanları ve kıyı lagünleri)
 Istranca (Yıldız Dağları) Dağlarının kuzey sırtlarındaki nemli ormanlar
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Karakteristik Orta Avrupa Step yapısındaki kurak kireçtaşlı çayırlar ve parçalanmış
fundalıklar

Şekil 4:Önemli Bitki Alanlarının Konumu: (a) Istranca (Yıldız )Dağları, (b) İğneada Longozu ve (c)
Kasatura ve Terkos
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Istranca Dağları (Yıldız Dağları) Önemli Bitki Alanı: Istranca Dağları Önemli Bitki
Alanı (ÖBA), Bulgaristan sınırındaki Rezve Deresinden 70 km kadar uzanan en yüksek
noktası 1.030 m olan Trakya’nın en yüksek dağ silsilesidir. Bu sıradağlarda birçok dere
tarafından derin vadiler oluşturulur, dereler ya doğuya doğru Karadeniz’e veya güneybatıda
Ergene Nehri Havzasına drene edilir. Bu dağlar genellikle kayın, meşe veya karışık
ormanlarla ve daha küçük alanlar ise çalıla r ve çayırlarla kaplıdır. Toplam 600 takson içeren
ÖBA florasında, Küresel Ölçekte Tehlike Altında bulunan bir tür (Symphytumn
pseudobulbosum) ve Bern Sözleşmesi Ek Liste I’de yer alan üç tür olmak (Cyclamen coum,
Vaccinium arctostophyllos, Veronica turriliana) üzere ülke çapında nadir 39 takson yer alır.
Bulgaristan sınırına yakın olması nedeniyle alandaki Türkiye’ye özgü bitki türü (endemik)

nispeten azdır, ancak ÖBA bazı Öksin Cyclamen coum, Daphne pontica, Epimedium
pubigerum, Helleborus orientalis, Hypericum calycinum, Primula vulgaris subsp. sibthorpii,
Prunus laurocerasus, Rhododendron ponticum, Ruscus hypoglossum, Salvia forskahlei,
Smilax excelsa, Trachystemon orientalis ve Vaccinium arctostaphylos gibi flora elemanlarının
yayılış alanının batı ucunu ve çeşitli Balkan ve Orta Avrupa bitki taksonunun yayılış alanının
da güney ucunu oluşturması nedeniyle fitososyoloji açısından oldukça önemlidir.
Ayrıca ÖBA Öksin Fagus orientalis-Rhododendron ponticum orman topluluğu başta
olmak üzere Avrupa’da pek rastlanmayan yüksek orman bitki örtüsü tiplerinin çok geniş
örneklerini içermesi gibi floristik özellikleriyle de uluslararası ölçekte önem taşır. Anemone
ranunculoides, Campanula rotundifolia, Digitalis grandiflora, Digitalis viridiflora,
Ornithogalum pluttulum, Pulmonaria dacica, Sideritis scardica ssp. scardica ve Thlaspi
praecox subsp. praecox.gibi Türkiye’de sadece Trakya’da yayılış gösteren Balkan türlerini
içerir.
İğneada Longozu Önemli Bitki Alanı: İğneada Longozu Önemli Bitki Alanı,
Bulgaristan sınırının 15 km güneyinde Karadeniz kıyısında yer alan kumul, göl, bataklık ve
subasar orman habitatlarının bir karışımını içerir. Alanda doğal kum bandının Istranca
Dağları’ndan Karadeniz’e akan [Taşlıdere (Çavuşdere) ve Bulanıkdere başta olmak üzere] bir
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dizi akarsuyu bloke etmesi sonucu çok çeşitli bir bitki örtüsü gelişmiştir. Kum bandı üzerinde
çeşitli kumul bitki örtüsü tipleri gelişirken onun arkasında ise subasar orman ve sulakalan
habitatlarının bir mozayiği meydana gelmiştir. Kum bandının uzunluğu yaklaşık 5-10 km ve
derinliği 300 m’yi bulur. Bu bölümde bozulmamış sahil, ÖN CEPHE KUMUL ve SABIT
KUMUL BITKI ÖRTÜLERI son derece iyi durumdadır. Bu bitki örtüleri içinde sahilin
arkasına doğru Paliurus spina-christii toplulukları küçük öbekler halinde yer alır. ÖBA
sınırları içindeki en önemli bölüm olan, kum bandı Türkiye’nin kuzeybatısı ve Bulgaristan’a
endemik pek çok nadir bitki içerir. Bunlar arasında, Centaurea arenaria’nın Türkiye’deki tek
lokalitesidir. 5 Bern Sözleşmesi ek liste 1. de yer alan, Aurinia uechtritziana, Salvinia natans,
Silene sangaria, Trapa natans ve Verbascum degenii ve Kıyı kumul bandının florası Aurinia
uechtritziana, Centaurea arenaria, C kilaea, Jurinea kilaea, Peucedanum obtusifolium,

Stachys maritima, Silene sangaria ve S. dichotoma subsp. euxina gibi nadir Kuzey-batı
Türkiye Bulgaristan endemik taksonlarına ev sahipliği yapar. Yüksekliği yaklaşık 15-20 m
olan SUBASAR ORMAN BITKI TOPLULUĞU sık sayılabilecek bir yüksek orman
formasyonundadır. Avrupa’nın güneydoğusuna özgü bu dişbudak-meşe-kızılağaç orman
tipinin en sulak bölümlerinde kızılağaç (Alnus glutinosa) ve dişbudak (Fraxinus angustifolia
subsp. oxycarpa) ve nispeten daha kuru bölümlerde ise saplı meşe (Quercus robur) başta
olmak üzere çeşitli meşe türleri baskındır. Buna ek olarak Clematis viticella ve Smilax excelsa
gibi tırmanıcı türler ormanın en belirgin özelliğidir. Bu orman toplulukları Karadeniz’in
güneybatı sahillerinde (Türkiye’nin kuzeybatısı ve Bulgaristan’daki bir kaç su basan vadide)
görülen çok nadir ve önemli
habitatlar olup her iki ülkede de
ortak olarak ‘longoz’ şeklinde
adlandırılır.
Subasar
orman
mozayiği içinde bir dizi hafif
tuzlu ve tatlısu SULAK ALAN
BITKI
TOPLULUĞU
gelişmiştir.
Sulakalan
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sisteminde yer alan tatlısu ve hafif tuzlu su gölleri arasında: Erikli Gölü (43 ha) ve Mert Gölü
(266 ha) hafif tuzlu su; Saka (5 ha), Hamam (19 ha) ve Pedina (10 ha) gölleri ise tatlısu içerir.
Alanın denize yakın bölümü Phragmites australis ve Schoenoplectus sp. ağırlıklı kalkerli
boylu bataklık bitki topluluklarıyla çevrelenmiştir. Çoğunlukla tatlısu göllerinin bulunduğu
bataklık bitki örtüsü Türkiye’de örneğine çok az rastlanan Avrupa-Sibirya tatlısu florası
içermesi açısından oldukça önemlidir. Bu bitki örtüsünde yer alan pek çok bitki türü aynı
zamanda yüksek su kalitesinin göstergesi olarak da kabul edilir. Bunlar arasında: Cladium
mariscus, Euphorbia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Najas marina, Najas minor,
Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Potamogeton nodosus, Potamogeton panormitanus,
Potamogeton trichoides, Potamogeton crispus, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Trapa
natans ve Utricularia australis sayılabilir. Subasar ormanın nispeten kuru kısımlarında nehir
setleri boyunca küçük KURU KUMLU MERA TOPLULUKLARI görülür. Detaylı olarak
çalışılmamış olmakla birlikte diğer kuru meralar ve başlangıç halindeki fundalıklar da alanın
çeşitliliğine katkıda bulunur. Nehir seti üzerinde gelişmiş bitki örtüsünde Türkiye için yeni bir
tür, Logfia minima ve Türkiye’de çok az kayıtlı bazı Trifolium-üçgül türlerine (örn. T.
bocconei ve T. glomeratum) rastlanır.
Kasatura ve Terkos Önemli Bitki Alanı: Kasatura büyük bir kıyı kumul sistemi
içerir. Alan uluslararası öneme sahiptir ve bazı nadir ve endemik bitkilere ev sahipliği yapar:
Asperula littoralis, Isatis arenaria, ve Linum tauricum subsp. bosphori gibi.

Fauna:
Trakya Bölgesi Türkiye’nin Avrupa’daki tek parçasıdır. Bu yüzden Türkiye’deki bazı
fauna elemanları sadece Trakya’da bulunmaktadır. Trakya’daki Yıldız Dağları Bölgesi,
subasar ormanları ve bozulmamış ormanları gibi eşsiz ekolojik özelliklere sahip olması
bakımından Trakya’daki en önemli doğal alanlardan birisidir.
Yıldız Dağları ormanlık ve sahil alanlarında memeliler, sürüngenler, amfibiler,
balıklar, teyyare böcekleri-yusufçuklar, kelebekler hakkında ayrıntılı verilerin elde edilmesi
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amacıyla 2009 yılında Yıldız Dağları Biyosfer Projesi kapsamında envanter çalışmaları
yapılmış olup arazi çalışmalarında başlıca, Yıldız Dağları Biyosferinin oluşturulması için
önerilen alanın temsilcisi olan farklı habitat tiplerine odaklanılmıştır. Bu çalışmada
lepidopterler, odonatlar, tatlısu balıkları, deniz balıkları, amfibiler, sürüngenler, küçük
memeliler, ağaçta yaşayan kemiriciler, büyük memeliler ve ağaçta yaşayan yarasalar
değerlendirilmiştir.
Lepidopterler ve memeliler için başlıca altı temel habitat tipi çalışılmıştır, bu habitat
tipleri şunlardır:
1) Longos olarak adlandırılan subasar ormanlar,
2) Tarım alanları,
3) orman içi açıklıklar,
4) Karışık ormanlar,
5) Dereler boyunca uzanan çalılıklar,
6) Çam ekim alanları.
İlave olarak, arazi çalışması süresince dere yatakları, yol kenarları ve çayırlıklar gibi
alanlar da lepidopter örneklerini belirlemek için tesadüfî olarak kontrol edilmiştir. Küçük
memeliler her habitat tipinde yaklaşık 100 kapan kullanılarak çalışılmıştır. Kapanlar 3-4
ardışık gün kuruldu ve günlük olarak kontrol edilmiştir. Her habitat tipi içinde belirlenen
transektler boyunca yürünmüş ve memeliler ve bunlara ait izler (dışkılar, izler vb.)
araştırılmıştır. Arazi çalışması boyunca Lepidoptera’da olduğu gibi Odonata için uygun
görülen habitatlar da araştırıldı ve gözlenen örnekler fotoğraflanmıştır. Herpetofauna
(amfibiler ve sürüngenler), ağaçlarda yaşayan yarasalar ve ağaçlarda yaşayan kemiriciler
başlıca habitat tiplerindeki 36 lokaliteden örneklenmiştir. Sucul ortamlarda amfibi örneklerini
yakalamak için ağlar kullanılmıştır. Ağaç yarasaları ve ağaç kemiricilerini yakalamak için ise
sırasıyla canlı yakalama kapanları ve yarasa ağı kullanılmıştır.
Tatlısu balıkları, Yıldız Dağları Biyosfer Projesi alanındaki 7 nehir sisteminde yer alan
28 alandan (6 göl ve 16 akarsu) çeşitli tiplerdeki ağlar ve elektroşoker ile örneklenmiştir.
Deniz balıkları ise açıkta dip tirolü ağları, sahile yakın kesimlerde ise tüpsüz dalışlarla
örneklenmiştir.
Odonata: Literatür taraması ve arazi çalışmalarına göre Yıldız Dağlarında çalışma
süresince 34 Odanata türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 5’i Trakya Bölgesi için yeni türler
olup, bu türlerden de Balkan zümrüdü (Corduliochlora borisi) türü balkanlar için endemiktir.
Tespit edilen türler arasında Bern Sözleşmesi’nin Eklerinden hiçbir tür bulunmamaktadır.
Ancak IUCN’in Kırmızı Listesi’nde 3 tür yer almaktadır. Somatochlora
borisi=Corduliochlora borisi IUCN tarafından NT (near Threat) olarak listelenmiştir ve
korunmadığında zarar görebilecek bir türdür. Bu tür Pabuç Deresi (Kıyıköy)’nden kayıt
edilmiş, yaşam alanı olarak ise zemini çamurlu orman içi dereler olarak tespit edilmiştir.
Odonatlar dereler, göller, akarsular ve sulak alanlar gibi sucul ortamları tercih ederler. Bu tip
habitatları korumak için sulama faaliyetleri ve baraj yapımı gibi etkinliklerin çok dikkatli bir
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şekilde planlanması ve yönetilmesi zorunludur. Ayrıca su kaynaklarının foseptik atıklardan da
korunması zorunludur.
Lepidoptera
(Kelebekler
ve
Güveler): Yıldız Dağları Biyosfer Proje
alanının tümünü içerecek şekilde daha önce
yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak
Daha önce GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve
Doğal kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
Projesi kapsamında İğneada ve çevresinde 61
tür tanımlanmıştır. 42 güve ve 75 kelebek türü
proje alanından ilk kez bu çalışma ile
kaydedilmiştir. Çalışma sonrasında Yıldız Dağları Biyosfer proje alanını da içerecek şekilde
Kırklareli Bölgesinden 117 lepüdoptera türü tanımlanmıştır. Çalışma alanından kaydedilen
toplam tür sayısı Kırklareli’nden kaydedilen tür sayısının % 66’sını oluşturmaktadır. Ayrıca
çalışmalar sonucunda Dereköy civarında Aphantopus hyperantus için ilk kayıt yapılmış, yine
Polyommatus semiargus ve Polyommatus aroaniensis türlerinin ilk kez ve sadece Kırklareli
için kayıtları yapılmıştır. Daha detaylı çalışmaların bu sayıyı ve dağılım oranını artıracağı
düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda alandan tespit edilen 117 Lepidopter
türlerinden yalnızca Lycaena (Thersamolycena) dispar IUCN tarafından düşük risk (LR-Low
Risk) olarak listelenmiştir. Bu tür Dereköy, Deringeçit Deresi-Uzunalan arası, Erikli Gölü,
Longoz, Yavuz-Bulanık dereleri arasından kayıt altına alınmıştır. Yaşam alanı olarak tuzlu
bozkırlar ve bataklıklar olarak tespit edilmiştir. Diğer türlerin hiç birisi koruma kriterleri
bakımından değerlendirilememektedir. Tanımlanan türler arasından hiçbiri Bern Sözleşmesi
Ek-II veya Ek-III listelerinde yer almamaktadır. Lepidopterler özellikle orman

içi açıklıklar, çayırlar ile yollar, dereler ve nehirler boyunca görülen açık alanları tercih eder.
Bu tür alanlar korunmalı ve özellikle orman içi açıklıklar ağaçlandırılmadan bırakılmalıdır.
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Tatlısu balıkları: Bölge iç suları içinde ilk kez Alosa caspia, Knipowitschia
caucasica, Lepomis gibbosus, Liza aurata, Neogobius eurycephalus ve Oncorhynchus mykiss.
olmak üzere 6 tür, toplamda da 39 tatlı su balığı türü tespit edilmiştir. Kaydedilen 39 türden
iki tür (Barbus tauricus escherichi ve Cyprinus carpio) kırılgan (VU-Vulnerable)
kategorisindedir, ve 7 tür Bern Sözleşmesi Ek-III listesinde yer almaktadır.
Söz konusu bölgenin tatlısu ihtiyofaunası, IUCN ‘e göre küresel boyutta koruma
kategorileri açısından değerlendirildiğinde çoğunlukla tatlısu balıklarının korunma durumu
düşük riski (LC-Low Risk) olarak değerlendirilmiştir.
Alanda çalışılan 28 lokaliteye göre elde edilen anahtar bulgular şöyledir:
 Cyprinidae 14 takson ile en yaygın familyadır, bunu 7 takson ile Gobiidae takip
etmektedir.
 Çalışılan 7 akarsu havzasının tür çeşitliliği önem sırasına göre şöyledir: Bulanık
Deresi (18 tür),
Yavuz Deresi (17), Rezve Deresi (15), Pabuç Deresi (13) Çavuşköprü Deresi (12),
Kazan Deresi (7) ve Şahin Deresi (5) Barbus tauricus escherichi en yaygın türdür (16
istasyondan kaydedildi), bunu sırası ile Phoxinus phoxinus (15), Alburnus chalcoides ve
Squalius cephalus (10), Alburnoides bipunctatus ile Gobio gobio (9) ve Salmo trutta (7
istayon) takip etmektedir. Diğer türler sadece bir veya birkaç istasyondan kaydedilmiştir.






Bölge yakınındaki büyük şehirlerin ve büyük sanayi tesislerinin bulunuşu ile bu
bölgenin Tatlısu rezervinin oralara taşınması riski bulunmaktadır. Ancak hali hazırda
Pabuçdere ve Kazanderenin suları İstanbul için içme su rezervi olarak kullanılmaya
başlanmış. Bölgeden su alınması tatlı su balıkları için önemli bir tehdit olarak
görülmektedir. Bu nedenle bölgedeki diğer akarsuların (özellikle Bulanık dere) bu
gibi faaliyetlerden korunması gerekir.
Yıldız dağlarının doğu kısmında kalan bölgede aşırı bir sanayileşme ve nüfus
yoğunluğu olmadığından çevresel tehditlerden uzak bir alan gibi görünmektedir.
Ancak İğneada civarında yoğunlaşan turizm etkinliklerinden dolayı Erikli ve Mert
Gölleri evsel atıklar ile yoğun şekilde kirlenmeye maruz kalmaktadır.
Sulak alanlarda görülen ekzotik türler ise diğer bir tehdit kaynağıdır. Şu an bölge
Tatlısularında bulunan ekzotik türler: Oncorhynchus mykiss, Carassius
gibelio,Gambusia affinis, Lepomis gibbosus,’tur. Bu türlerin bulunduğu habitatlardaki
yoğunluklarının sürekli izlenmesi vegerekirse yoğunluklarının azaltılması için
müdahale edilmesi gerekmektedir.

Deniz Balıkları: Kırklareli ili, 60 km’lik kıyı şeridine sahiptir. Her ne kadar
Türkiye’nin Karadeniz kıyılarının sadece %4.3’lük kısmını oluşturuyor olsa da, bölgesel balık
faunası oldukça zengin olup biyoçeşitliliğin korunması ve bu kaynakların balıkçılık açısından
sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Yıldız Dağları
Biyosfer Projesi ile: Kırklareli kıyılarına ait ilk defa balık faunası envanteri yapılmıştır. Proje
alanının kıyısal sularında, hepsi ulusal ölçekte “hassas” olarak tanımlanan (Fricke ve diğ.,
2007) ve Blenniidae familyasına ait üç tür (Parablennius incognitus, P. zvonimiri ve Salaria
pavo) ilk defa rapor edilmiştir.
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Söz konusu türlerin, Türkiye’nin Trakya
bulunmamaktadır. Bu çalışma esnasında rapor
edilen toplam 121 deniz balığından küresel ölçekte
1 tür “kritik” (keler, Squatina squatina), 4 tür
“tehlikede”
(mersin
balıkları,
Acipenser
nudiventris, A. gueldenstaedtii, A. stellatus ve
Huso huso), ve 3 tür “hassas” (mahmuzlu camgöz,
Squalus acanthias; kazıkuyruk, Gymnura altavela
ve tirsi, Alosa immaculata) olarak, 54 tür ise ulusal
ölçekte tehlike altında olarak tanımlanmıştır.

kıyılarından

daha

önce

kaydı

Toplam 11 tür, Bern sözleşmesinin Ek II ve Ek III kapsamında listelenmiştir.
Kırklareli kıyılarında saptanabilen türler içerisinde tek yabancı balık türü tespit
edilmiştir. Bu tür Rus kefali Amuderya kefali (Liza haematocheila) olup bu türün ekosisteme
etkisi bilinmemektedir. Ancak bu türün beslenme rejimi daha çok küçük dip omurgasızları
üzerine olduğundan, yerli kefal türleriyle rekabete girdiği düşünülmemektedir. Bölge
balıkçıları tarafından Kırklareli kıyılarından yakalanan Rus kefalleri sadece düşük veya orta
derecede ekonomik değer arz etmektedir. Bölgedeki balıkçılık faaliyetleri az sayıda tür
üzerine yoğunlaşmış olup kalkan, barbun ve mezgit dip trolü ile, palamut, lüfer ve hamsi ise
gırgır ağlarıyla avlanan başlıca türlerdir. Sürü oluşturan balıkların büyük kısmı,
Karadeniz’deki göçleri esnasında saatin ters yönü istikamette hareket ettiklerinden, av
sezonun başlamasıyla birlikte Kırklareli kyılarına başka limanlardan çok sayıda ve yüksek
teknolojiye sahip tekne gelmektedir. Çalışma sahasındaki aşırı avcılık olgusu son derece
belirgin olup, özellikle kalkan ve palamut gibi yüksek ekonomik değer arz eden türlerdeki
ciddi azalışlar, resmi balıkçılık istatistiklerine de yansımıştır. Örneğin yıllık palamut üretim
miktarı 2005 yılında 30,000 ton iken bu rakam 2007 yılında 1,500 tona kadar düşmüştür.
Kırklareli kıyıları, ihtiyolojik araştırmalar açısından son derece ihmal edilmiş bir bölge
konumundadır. Lokal balıkçılığın düzenlenebilmesi ve maksimum kalıcı ürünün
saptanabilmesinde, özellikle yüksekekonomik öneme sahip ticari türlerin populasyon
dinamikleri hakkında somut veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Su Ürünleri Sirkülerindeki en
küçük avlanma boyu verilerinin, mutlaka bilimsel araştırma sonuçlarına göre düzenlenmesi
gerekmektedir. Nesli tehlike altında bulunan türler (ve bunlar arasından ticari önem arz
edenler) hakkındaki bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi, alınması gereken tedbirlerin ve
koruma önlemlerinin belirlenebilmesi açısından önemlidir.
Amfibiler ve Sürüngenler: Yıldız Dağları Biyosfer Projesi alanında amfibilerden ve
sürüngenlerden yeni kaydedilen bir tür bulunmamaktadır ve kaydedilen türlerden 4 tanesi
tehlikeye yakın (NT-Near Threat) olmasına rağmen hiçbir tür tehdit altında değildir. Amfibi
ve sürüngenlerden Bern Sözleşmesine göre 8 tür Ek-II ve 13 tür Ek-III listelerinde yer
almaktadır.
Dikkat edilmesi gereken başlıca tehditler şunlardır:




Yaşlı ve özellikle boşlukları bulunan ağaçların uzaklaştırılması bütün fauna
elemanlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle bazı yılan ve kertenkele türleri bu tip
ağaçlara sığınmaktadır. Bu yüzden ormancılık faaliyetlerinin yapılmadığı alanların
rahatsız edilmeden korunması iyi olacaktır.
Testuda greaca ve T. Hermanni ve ayrıca Rana ridibunda Bern sözleşmesi tarafından
koruma altında olmalarına rağmen bölgede toplanmakta ve ihraç edilmektedir. Bu
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şekilde illegal faaliyetlerin uygun şekilde kontrol edilmesi ve önlenmesi
gerekmektedir.
İstanbul için içme suyu temini amacıyla Karadeniz’e akan derelere baraj yapımı
sadece bu sularla beslenen longos ormanlarını olumsuz etkilemekle kalmayıp ayrıca
bu derelerdeki akarsuyun azalması amfibiler, su yılanları ve balıkları içeren sucul
faunayı da tehdit etmektedir.

Memeliler: Yıldız Dağları Biyosfer Projesi alanında yapılan araştırmalar sonucunda
bir memeli türü, Gunther tarla faresi (Microtus guentheri)’nin ilk defa kaydı yapılmıştır.
Çalışmalar sonucunda toplam 66 memeli türünün 4 tanesi nin hassas (Vu-Vulnerable)
kategorisindedir. Bunlar alacasansar (Vormela peregusna) ve üç yarasa türü’dür (Rhinolophus
euryale, Rhinolophus mehelyi ve Myotis capaccinii’). Su samuru (Lutra lutra) tehlikeye yakın
(NT-Near Threatened) kategorisindedir. Bern Sözleşmesine gore de 7 tür Ek-II ve 13 tür EkIII listelerinde yer almaktadır. Kör fare, Nannospalax leucodon, çalışma boyunca kayıtlarına
rastlanamadığı için bölgenin memeli envanterinden çıkarılmıştır. Önceki kayıtların köstebek
yuvalarının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son birkaç on yıldır
yeni bir kaydı bulunmadığı için Akdeniz foku (Monachus monachus) da listeden
çıkartılmıştır. Kapanlama çalışmaları farklı habitat tiplerindeki küçük memeli tür çeşitliliği ve
yoğunluğunu genel olarak ortaya koymak için kullanılmış, komple kapan başarısı % 19 olarak
belirlenmiştir. Longoz ormanı % 46 yakalama oranı ile habitatlar arasında en zengini olarak
belirlenmiş, lbu habitatı çalılık kaplı açık orman ve akarsular ve sonra da çam plantasyonu
takip etmiştir. Küçük memeliler bakımından en az üretken bulunan ortam tarım alanı
olmuştur. Çam ormanı Trakya için doğal bir orman olmadığından çam plantasyonunun karışık
ormandan daha üretken bulunması özellikle şaşırtıcıdır. Bu durum yetersiz örneklemeden
kaynaklanabilir ve durumun daha uzun süreli çalışmalar ile daha geniş şekilde çalışılması
yararlı olacaktır. Çalışmalar esnasında küçük memelilere yönelik özel bir tehdit
belirlenmemiştir. Ancak Kızıl geyik (Cervus elaphus) ve Karaca (Capreolus capreolus) gibi
büyük memelilere karşı temel tehditin yasadışı avcılık olduğu belirlenmiştir. C. elaphus
zaman zaman Bulgaristan tarafından Türkiye’ye geçmekte, ancak kaçak avcılıktan dolayı çok
azı geri dönebilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir üreme popülasyonun alanda barınabilmesinin
ön şartı yasadışı avcılığın önlenmesidir. Ayrıca ormanlık alanda açık alanlar ve yoğun kapalı
alanların mozaik şeklinde varlığını sürdürmesi açık alanların karaca ve kızıl geyiklerinotlama
ve kur yapma alanı olarak kullanılması açısından önemlidir. Özet olarak Yıldız Dağları
Biyosferi Türkiye memeli ve amfibi türlerinin % 40, Karadeniz balık türlerinin ise % 70 veya
daha fazlasını temsil eden önemli ve zengin bir faunayı desteklemektedir. Avcılık, balıkçılık
ve yaban hayatı türlerinin yasadışı ticareti amaçlı toplama faaliyetlerinden dolayı alanın aşırı
istismarını önlemek, bunlarla birlikte baraj yapım faaliyetleri ve suların kaynaklarından çeşitli
amaçlar için taşınması faaliyetleri üzerinde durulması gereken ana tehdit unsurlarıdır.
3.7.9. Yerleşim Alanları ve Nüfus
Kırklareli ili; 8 ilçe, 173 Köy ve 18 beldeden oluşmaktadır. Kırklareli’nin İlçeleri
şunlardır: Babaeski, Demirköy, Kırklareli, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar,
Vize.
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle il nüfusu 332.791’dir. Ülkemiz genelinde 81 ilin nüfus
büyüklüğü sıralamasında Kırıkkale, 61 inci sırada yer almaktadır. Nüfusun yüzde 66’sı
şehirlerde, yüzde 34’ü kırsal kesimde yaşamaktadır.
Nüfus büyüklüğü bakımından ilçe merkezi 100.412 olan Lüleburgaz başta yer
almakta, bu ilçemizi 62.152 nüfus ile Merkez, 27.712 nüfus ile Babaeski izlemektedir.
İlin nüfus artışına bakıldığında en hızlı büyümenin Lüleburgaz ilçesinde olduğu
görülmektedir.
Bunun en önemli nedeni sanayinin bu bölgedeki gelişmişliğidir. Ancak nüfusla birlikte
artan işgücü ihtiyacı, Lüleburgaz ilçesinde hızlı ve düzensiz bir büyümeyi de beraberinde
getirmektedir. 1990-2000 yılları arasında il nüfusu, % 5,94 azalmıştır. Bu artışta, aynı dönem
içinde, köy nüfusundaki % 13,87’lik azalmaya karşın, şehir nüfusundun % 23,52 artmasının
önemli etkisi olmuştur. Burada en dikkat çekici iki husus, köy nüfusunun bütün ilçeler için
azalması ile Lüleburgaz ilçe nüfusunun toplamda hızlı bir şekildeki artışıdır.
Kırklareli’nin nüfus yoğunluğu 51’dir. 1965 yılına kadar Kırklareli yoğunluğu ülke
ortalamasının üzerinde olmuştur. Bunun nedeni ilin mübadele ve muhaceret yoluyla Balkan
ülkelerinden aldığı göçtür. 1940-1945 yılları arasında II. Dünya Savaşı nedeniyle
Kırklareli’nin nüfusu azalmış, 1950-1955 arasında ise yeniden yurtdışından gelen göçmen
aileler ile nüfus artmaya başlamıştır. 1960’a kadar yüksek olan nüfus yoğunluğu bu yıldan
itibaren il dışına göçün başlamasıyla beraber 1965’den sonra azalmaya başlamıştır.
Kırklareli bir sınır kenti olması nedeniyle her dönemde Balkan ülkelerinden gelen
göçmenlerin ilk yerleştikleri yer olmuştur. Bu nedenle, il nüfusu geçmişten beri, göç
hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir.
Diğer açıdan iş olanaklarının
sınırlı olması, buna karşılık komşu
illerin ekonomisinde hızlı bir gelişme
yaşanması, ayrıca ilin İstanbul'a olan
mesafesi,
1960'tan
sonra
göç
hareketini hızlandırmıştır. Dışarıya
göçün asıl kaynağı kırsal kesim
olmakla birlikte, ilçe merkezlerinden
göç edenlerin sayısı dikkat çekecek
boyutlardadır. Göç yolu ile nüfus
yitiren Kırklareli 'ne sınırlı da olsa il
dışından da bir nüfus akımı söz konusudur. Ancak, bu akımın büyük bir bolümü görevleri
nedeni ile geçici bir süre ikamet etme durumunda olan kamu görevlileridir.
3.7.10. Tarım ve Hayvancılık
İlimizin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır, yemeklik tane
baklagiller, bağ önemli rol oynamaktadır. Tarım ürünlerinde, ağırlıklı bitkisel ürünlerimiz
buğday ve ayçiçeğidir. 2008 yılında 134.373 hektar buğday ekilmiş olup toplam 658.444 ton
ürün elde edilmiştir. Böylece dekar başına ürün miktarı 490 kg olmaktadır.
Bitkisel üretim içinde ikinci ağırlıklı ürünümüz ayçiçeğidir. 2008 yılında 71.450
hektar alana ayçiçeği ekilmiş olup, toplam 166.355 ton ürün elde edilmiştir. Böylece dekar
başına ürün miktarı 232 kg olmaktadır. Kırklareli’nin, Türkiye ayçiçeği ekimindeki ve
üretimindeki payı yıllara göre pek fazla değişmemekte ve takriben yüzde 16 civarında
olmaktadır.
Hububat ve ayçiçeğinden sonra ağırlıklı ürünlerimiz sırasıyla şeker pancarı, mısır ve
patatestir.
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Sulanabilir sahalar içerisinde ikinci ürün ekilişi yıllara göre bir artış göstermektedir.
İkinci ürün olarak hububat hasadı sonrası silajlık mısır, kuru fasulye ve hasıla biçilen ayçiçeği
ile güzlük ekilişlerde macar fiğ sonrası ayçiçeği ve mısır ekilişleri yapılmaktadır.
İlimizde bağ bahçe tarımı işlenebilir arazinin yüzde 2’sinde yapılmaktadır. Bu sahanın
yüzde 84’ünde sebzecilik, yüzde 12’sinde bağcılık ve yüzde 8’inde meyvecilik yapılmaktadır.
İl düzeyinde 107.660 adet büyük baş, 238.484 adet küçük baş ve 348.620 adet kümes
hayvanı mevcuttur. Hayvancılık nispeten fenni usüllerle yapılmaktadır. Büyük baş hayvan
mevcudunun yüzde 97’sini kültür ırkı ve melezleri, yüzde 3’ünü ise yerli ırk teşkil etmektedir.
Hakim ırk Holstein’dir. İl bazında 19.342 adet hayvancılık işletmesi mevcut olup, işletmeler
daha çok küçük aile işletmeciliği şeklindedir.
Hayvansal ürün olarak yılda 3.004 ton et, 229.079 ton süt ve 26 milyon adet yumurta
üretilmektedir.
İlimizde İğneada, Kıyıköy, Beğendik ve Limanköy Karadeniz sahilinde yer alan
yerleşim yerleridir. Buralarda 1.288 ruhsatlı balıkçı tarafından 191 adet kayıtlı tekne ile
balıkçılık yapılmaktadır.
Bunun dışında baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık faaliyetleri
sürdürülmektedir. İlimizde su ürünleri yönünden önem arzeden Hamam, Mert ve Pedina
gölleri olmak üzere üç adet tabi göl, Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları olmak üzere üç
adet baraj ile 33 adet gölet mevcut olup, buraları balıklandırılmıştır. Kültür balıkçılığı
kapsamında faaliyette bulunan 5 tesis bulunmaktadır.
3.7.11. Sanayi ve Teknoloji
İlimizde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da
yoğunlaşmıştır.Kırklareli’nde sanayi artan bir hızla gelişmektedir. Kırklareli’nin İstanbul ve
Avrupa’ya yakın olması bunun temel nedenlerindendir.
Kırklareli’de toplam 224 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların % 87’si Merkez,
Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan % 13’ü diğer ilçelerde yer almaktadır.
Merkezde 64, Babaeski’de 38, Demirköy’de 2, Kofçaz’da 1, Lüleburgaz’da 94,
Pehlivanköy’de 2, Pınarhisar’da 9, Vize’de 14 sanayi tesisi mevcuttur.
Bunlardan, gıda, içki ve tütün imalatı yapan 92; tekstil, giyim ve deri imalatı yapan 58;
orman ürünleri ve mobilya üretimi yapan 15; kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım imalatı yapan 2;
kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürün imalatı yapan 13; taş ve toprağa dayalı 19; metal
eşya, makine ve teçhizat imalatı yapan 17 ve diğerlerinin sayısı da 8’dir.
Bu tesislerde 19 bin dolayında kişi çalışmaktadır. 500’ün üzerinde çalışanı olan 8
tesisi bulunmaktadır. Bu 8 tesiste toplam çalışanların yüzde 37’si istihdam edilmektedir. 1000
ve daha fazla kişi çalışan 2, 500-999 kişi çalışan 6, 250-499 kişi çalışan 14, 100-249 kişi
çalışan 27, 50-99 kişi çalışan 16, 10-49 kişi çalışan 74, 10’dan az kişi çalışan 54 tesis
bulunmaktadır.
Cam, gıda, tekstil, ilaç gibi alanlarda faaliyet gösteren önemli sanayi tesislerinin bir
bölümü Kırklareli’nde yer almaktadır. Örnek olarak Türkiye'nin ilk şeker Fabrikası Alpullu
Şeker Fabrikası, Akın Tekstil, Zorlu Linen, Eczacıbaşı İlaç, Kırklareli Cam, Trakya Cam ve
Trakya Döküm bunlardan ilk akla gelenleridir.
3.7.12. Altyapı, Ulaşım, Haberleşme ve Konaklama
Kırklareli karayoluyla çeşitli ulaşım ağlarıyla Trakya'nın, dolayısıyla Türkiye'nin diğer
yerleşim yerlerine bağlanır. Civar ilçe ve köylerle düzenli ulaşım Kırklareli otogarından
sağlanmaktadır.
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Trakya'da Edirne ve Tekirdağ' a ulaşımı olan ilin, Gelibolu-Çanakkale üzerinden ve
İstanbul üzerinden Anadolu'ya bağlantısı direk otobüs seferleriyle sağlanmaktadır. Trakya' yı
Edirne - İstanbul güzergâhı boyunca boydan boya geçen E-5 ve TEM otoyollarına yakın bir
mesafede yer alır. Ayrıca karayoluyla Edirne - Kırklareli - Pınarhisar - Vize - Saray Çerkezköy - İstanbul güzergâhından alternatif yollara da sahiptir.
İlin Kofçaz ilçesi sınırlarında yer alan Dereköy sınır kapısından Bulgaristan'a ulaşımı
bulunmaktadır. Bunun için otobüs seferleri Kırklareli otogarındaki ilgili firmalar vasıtasıyla
sağlanmaktadır.
İlin Demiryolu ağı bulunmasına rağmen bu ulaşım yöntemi artık hizmet
vermemektedir.
Karayolları; Kırklareli’nde ulaşımın alt yapısına bakıldığında, ülkemizin de genel bir
sorunu olan mutlak tercihin karayoluna dayandığı görülmektedir. İl içinde karayolunun
toplam uzunluğu 646 kilometre olup, E 5 ve Edime- Kınalı Otoyolu, ana arterleri
oluşturmaktadır. İstanbul-Edime bağlantısını sağlayan D–100 yolu ile Türkiye'nin Avrupa'ya
bağlantısını sağlayan TEM otoyolu, Kırklareli'nin en önemli yollarıdır. İl'deki bir başka eksen
de Silivri'den ayrılan Çerkezköy-Vize-Pınarhisar-Kırklareli ve Edirne bağlantılı yoldur.
Kuzey-güney bağlantılı iki ulaşım ekseni vardır. Aziziye sınırına kadar uzanan DereköyKırklareli-Babaeski-Pehlivanköy karayolu, Bulgaristan ile bağlantıyı sağlarken, İgneadaDemirköy-Pınarhisar-Lüleburgaz karayolu da Karadeniz ile bağlantı yoludur. Ayrıca
Büyükkarıştıran- Vize-Kıyıköy bağlantısı da kuzeydoğuda Karadeniz'e bağlanmaktadır. Bu
eksen Büyükkarıştıran'ın biraz kuzeyinde yeniden Pınarhisar'a baglanır. Kofçaz ilçesi'nin de
Kırklareli ile doğrudan bağlantısı vardır.
Şekil 5. Kırklareli İline Ait Yollar

D-100 Uluslararası Karayoluna 20 km. uzaklıkta bulunan İlçemizin ilimiz ile çevre İl
ve İlçelere Karayolu bağlantısı olup düzenli ulaşım yönünden önemli bir sorunu yoktur.
Pehlivanköy'ün ulaşımı D–100 karayolundan ayrılan bir yol ile sağlanır. Kırklareli-Alpullu
yakınlarında D–100 karayolundan ayrılan bir yol ile de Hayrabolu, Tekirdağ'a bağlanır.
Bulgaristan ile bağlantıyı sağlayan yolun birinci sınıf devlet yolu şekline dönüştürülmesi için
planlanan, Otoyol Aynalı- Kırklareli-Dereköy-Aziziye-Hudut Devlet Yolunun yapımı halen
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devam etmektedir. Kırklareli'nin 177 köyden 155'inin yolu asfalttır ve bu durum Türkiye
genelinin bir hayli üzerinde bir seviyedir.
Kırklareli merkez ilçesinin diğer ilçelere uzaklıkları; Babaeski:35, Demirköy:72,
Kofçaz:27, Lüleburgaz:58, Pehlivanköy:58, Pınarhisar:30 ve Vize:35 km’dir.
Ulaşım Planlaması: İlimize ait ulaşım planı yoktur.
Toplu Taşıma Sistemleri: Kırklareli’nde gerek ilçe ve köylere ulaşım, gerekse kent
içi ulaşım, belediye ve özel sektör tarafından minibüs ve otobüslerle sağlanmaktadır.
Kentiçi Yollar: Kentiçi yollar açısından, Lüleburgaz ve az miktarda da Babaeski
dışında trafik sorunu söz konusu değildir. Bu ilçelerdeki yoğunluğun sebebi, D–100 yolu
üzerinde bulunmaları ve buna bağlı olarak araç trafikteki araç sayısının fazlalığıdır.
Demiryolları: Demiryolu taşımacılığı, Trakya'nın ikinci önemli ulaşım sistemidir.
Büyükkarıştıran Türkgeldi'den il sınırlarına giren hat, Alpullu- Pehlivanköy üzerinden
Edirne'ye ulaşım ve Avrupa ile bağlantıyı sağlar. Alpullu'dan ayrılan bir hat da Kırklareli il
merkezine bağlanır. Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri de altı kilometre dolayında birer servis
hattı ile demiryolundan yararlanmaktadır. Demiryolunun il sınırları içindeki kısmı 110
kilometredir. Kırklareli’nde demiryolları daha çok askeri ve ticari nakliye amacıyla
kullanılmaktadır. Yolcu taşımacılığıda, karayollarına göre daha güvenilir ve ucuz olmasına
rağmen, tercih edilmemektedir. Kırklareli demiryolu taşımacılığında orman ürünleri, buğday
ve pancar ön sırayı almaktadır. Şark Demiryolları (Rumeli Hattı) Sultan Abdülaziz
döneminde (1869-1877) döşenmiştir. Kırklareli- Alpullu ve İstanbul- Edirne kesimleri ise
1888'de bitirilerek işletmeye açılmıştır.
Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı: Kırklareli'nin 60 kilometreyi bulan Karadeniz
kıyılarında, tek doğal liman Limanköy’dür. İğneada ve Kıyıköy, il'in deniz ulaşımı açısından
önemli iki merkezidir. Kırklareli'nin Karadeniz ile bağlantısı il merkezine 100 kilometre
uzaklıktaki İğneada limanından olmaktadır. İğneada Limanı, ballıkçı barınağı olarak yapılmış
ve 1972 yılında hizmete girmiştir. Liman Tesisleri, Denizcilik Müsteşarlığı'na bağlı olarak,
İgneada Liman Başkanlığı tarafından işletilmektedir. Liman'da iki adet rıhtım mevcuttur.
İğneada Limanı'ndan diğer limanlara 45 bin ton yük sevkiyatı yapılabilmektedir. Kıyıköy'de
ise doğal bir kumsal ve iskele mevcuttur.
Limanlar: İlimizde biri Kıyıköy’de diğeri de İğneada’da olmak üzere Karadeniz
kıyısında küçük balıkçı limanlar vardır.
Havayolları: İlimizde Havayolu taşımacılığı yapılmamaktadır.
3.7.13. Madencilik
Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır
kapısıyla Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir. Kırklareli ilinin
kuzeyinde batıkuzeybatı doğugüneydoğu doğrultusu boyunca uzanan Istranca masifine ait
metamorfik kayaçlar yüzeylerken, güneyinde ise Ergene havzasına ait Tersiyer-Kuvaterner
yaş aralığında çökelmiş kırıntılı birimler bulunur. Istranca masifi içerisinde metamorfik
serileri kesen plütonik kayaçların varlığı, bölgede metalik ve endüstriyel hammadde açısından
maden çeşitliği yaratmıştır. Ergene Tersiyer havzasında ise daha çok hammadde ve enerji
kaynakları potansiyeli mevcuttur. Metalik maden yatakları olarak potansiyelleri ortaya
konmuş ve bazıları da geçmişte işletilmiş, başta bakır-molibden-wolfram olmak üzere demir,
manganez ve altın cevherleşmeleri bilinmektedir. Başlıca bakır-molibden-wolfram
cevherleşmeleri; Merkez-Dereköy sahası, Demirköy-Şükrüpaşa sahası, Demirköy-İkiztepe
sahalarıdır. Merkez-Dereköy sahası; %0.25- 0.4 Cu, % 0.003 Mo, % 0.01 W tenörlü
220.000.000 ton mümkün + muhtemel rezerve sahiptir.Demirköy-Şükrüpaşa sahası; % 0.3-0.4
Cu, % 0.01-0.02 Mo, %0.01 WO3 tenörlü 8.000.000 ton görünür + muhtemel rezerve sahiptir.
Demirköy-İkiztepe sahası ise; % 0.5 Cu tenörlü 2.000.000 tonmuhtemel rezervlidir. Diğer
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sahalarda herhangi bir üretim faaliyetinde bulunulmamışken, bu saha özel sektör tarafından
geçmişte işletilmiştir. Bölgedeki metalik cevherleşmelerden bir diğeri demir
cevherleşmeleridir. Dereköy-Çataktepe demir zuhurunda yüksek tenörlü (% 55.16 Fe) ve
düşük tenörlü (% 38.26) ceherin toplam rezervi 300.000 ton, Domuzbayırı zuhurundaki
yüksek tenörlü (58.15 Fe) ve düşük tenörlü (33.95 Fe) cevherin toplam rezervi ise 110.000 ton
olarak belirlenmiştir. Balaban zuhuru ise % 30 Fe tenörlü 2.800.000 ton görünür rezerve
sahiptir. Her iki cevherleşme de granit-kireçtaşı dokanaklarında oluşmuş skarn tip
manyetitlerden ibarettir. Cevher tenörünün düşük olması nedeniyle sahalar işletilmemektedir.
Metalik cevherleşmelerden bir diğeri altındır. Demirköyİğneada, Mertgölü sahasında % 0.5
gr/ton tenörlü 112.500 ton görünür rezerve sahip altın sahası tespit edilmiştir. Bilinen
manganez sahası ise %32 Mn tenörlü, 54.000 ton mümkün rezervli Çakıllı sahasıdır.
Kırklareli ili endüstriyel hammaddeler bakımından daha zengindir. Büyük çoğunluğu
yine Istranca masifi içerisinde yer alan dolomit, feldispat, kuvars, mermer ve tuğla-kiremit
hammaddeleri bilinmektedir. Kırklareli’ndeki mermer sahaları zaman zaman işletilmekte ve
piyasada kendi isimleriyle bilinmektedir Dereköy-Trakya Graniti pembemsi zonlu
plajioklaslar nedeniyle pembe renk vermektedir. Diğer mineraller kuvars, biyotit, hornblend,
piroksen, sfen ve apatittir. Sertliği 7-8, yoğunluğu 2.68 gr/cm3, porozitesi % 0.5 tir. Saha
400.000 m3 jeolojik rezerve sahiptir, yatak zaman zaman işletilmektedir. Vize-Sergen KöyüVize Pembesi; İnce kristalli ve pembe renklidir. Basınç ikizlenmesi gösteren kalsit
kristallerinden oluşmuştur. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 gr/cm3, porozitesi % 0.2 dir. Saha
2.500.000 m3 jeolojik rezerve sahiptir. Üsküp-Sazara Köyü-Sazara Sedef Mermeri; beyaz, yer
yer de açık yeşil renkli olan ince kristalli mermerdir. Sertliği 3, yoğunluğu 2.73 g/cm3,
porozitesi % 0.361 olan mermerlerin sahada 250.000 m3 jeolojik rezervi saptanmıştır. Bir
diğer endüstriyel hammadde zenginliği feldispattır. Üsküp-Ahmetçe, Yündalan sahasında %
4.65 K2O, %0.9 F2O3 tenörlü 10.800 ton mümkün feldispat rezervi bilinmektedir. 2008-2009
yıllarında Trakya endüstriyel hammaddeler aramaları projesi kapsamında da Merkez ilçesi
Koruköy ve Yörükbayırı sahalarında da feldispat oluşumları tespit edilmiş olup, Koruköy
sahasında toplam alkali oranları (% Na2O+K2O) % 5.36-6.67 arasında değişen 88.332.187
ton görünür rezerv, Yörükbayırı sahasında ise toplam alkali oranları % 5.05-5.73 arasında
değişen 432.602.844 ton görünür rezerv belirlenmiştir. Düşük kaliteli olan yatak
işletilmemektedir. Dereköy-Kapaklı Köyü sahası ise bilinen kuvars sahasıdır. Sahada % 97.76
SiO2, % 0.72 Fe2O3 tenör, 58.080 ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Ergene Tersiyer
havzası içerisinde yer alan endüstriyel hammadde kaynağı ise, Merkez- Pehlivan KöyüMercan Dere-Koca Tepe tuğla-kiremit sahalarıdır. Sahalar orta-iyi kaliteli toplam 20.000.000
ton muhtemel rezerve sahiptir. Sözü edilen madenler dışında ilde bilinen linyit oluşumları ise
Vize-Topçuköy sahasında yer almaktadır. 2300 Kcal/Kg kalitesinde olan linyitlerin toplam
rezervi 34.200.000 ton olarak tespit edilmiştir. Ancak gevşek taban ve tavan kayaçları
nedeniyle işletme güçlükleri bulunmaktadır. Bu sorunlar aşıldığında sahanın tam rezervi
ortaya çıkarılabilir.
3.7.14. Enerji
Ülkemiz coğrafi konumu açısından güneş kuşağı içerisinde yer almakta olup, yıllık
ortalama güneşlenme süresi 2609 saat dir. Marmara Bölgesi ise, yıllık 2528 saatlik
güneşlenme süresi ile Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’dan sonra gelmektedir.
Türkiye’nin güneş radyasyon intensitesi yatay düzlem üzerinde 3,7 kWh/m2 iken, Marmara
Bölgesinde bu değer 3.03 kWh/m2 dir. Güneş enerjisi Trakya Bölgesinde özellikle sıcak su
temin amaçlı kullanılmakla birlikte, ekonomik değerlendirilebilirliği oldukça düşüktür.
İlimizin özellikle kuzeye bakan tepelerinde yaklaşık 4000 MW rüzgar enerji santralı
kurulması planlanmış olmakla birlikte, henüz inşa yada işletme aşamasında değildir.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ

Sayfa 47

KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

İlimizde Biogaz Enerji tesisi bulunmamaktadır.
2000 yılı verilerine göre Türkiye’nin enerji üretiminde 6,6 milyon ton bitki ve hayvan
artıkları yer almıştır. İlimizde klasik hayvan tezeği ile ayçiçeği sapı da enerji amaçlı olarak
kullanılmaktadır.
İlimizde sanayi ve ısınma amaçlı enerji ihtiyacının büyük bölümü, özellikle MalkaraTekirdağ ve Uzunköprü –Edirne yataklarından sağlanan linyit kömürü ile sağlanmaktadır.
İlimizde bir adet doğalgaz Çevrim santrali bulunmaktadır.
İlimizde çok sayıda sulama, içme suyu ve taşkın önleme amaçlı baraj bulunmasına
rağmen Enerji amaçlı HES bulunmamaktadır.
İlimizde nükleer enerji santrali bulunmamaktadır.
3.8.İLGİ GRUBU VE PAYDAŞ ANALİZİ
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak
fayda sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz
etkilenen bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.
Turizmde ilgi grupları;
- Yöre halkı, kişiler ve kurumlar,
- Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri,
- Bölgesel yetkililer,
- Ulusal yetkililer,
- Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar,
taşımacılar,
- Turizmle ilgili sektörler,
- Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret
ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler,
- İşçi sendikaları, dernekler, STK’lar,
- Eğitim ile ilgili birimler,
İlgi grubu analizi sürdürülebilir doğa 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 doğa 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 doğa turizmi gelişme planının
yönetiminden sorumlu bir organizasyon oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir doğa turizmi gelişimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının;
- Genel hedeflerini,
- Turizmden beklediği faydaları ve
- Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır.
Bu süreç; 12 adımdan oluşur, bunlar;
1. İlgi gruplarının tanımlanması,
2. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi,
3. Her ilgi grubunun davranışlarının belirlenmesi,
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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 amaçların 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
4.DOĞA TURİZMİ ARZI
4.1.KIRKLARELİ’NİN DOĞA TURİZMİ DEĞERLERİ (DOĞA TURİZMİ ARZI)
Kırklareli, tabiat harikası yeşil alanları, ormanları, mesire yerleri, parkları, tarihi ve
kültürel değerler ile yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. İldeki doğal güzelliklerin, tarihin
hemen her safhasında yaşandığı mekânlarla, iç içe veya çok yakınında bulunması, eşine az
rastlanılan bir özelliktir. İstanbul' a 220 km mesafede bulunan Kırklareli’nin, gerekli yatırım
ve tanıtımın yapılması durumunda, tatil beldeleri ile Marmara Bölgesi'nin en cazip turizm
merkezlerinden biri olacaktır.
Bölgede turizmi etkin kılabilmek için sınır kapıları önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Kırklareli’nin Bulgaristan ile arasında Dereköy, Kofçaz ve Beğendik sınır
kapıları mevcuttur. Mevcut olan sınır kapılarından sadece Dereköy sınır kapısı açıktır.
Kırklareli turizm gelirlerinden ve sınır ötesi ticaretten daha fazla pay alabilmek için Dereköy
Sınır Kapısını daha etkin biçimde kullanmalıdır. 2011 itibariyle Dereköy sınır kapsı giriş-çıkış
istatistikleri Tablo 13’de görülmektedir. Veriler incelendiğinde 215.408 kişi ile en çok giriş
yapan ülke vatandaşlarının Bulgar vatandaşları olduğu görülmektedir. 2011 yılında Dereköy
sınır kapısından giriş yapanların%59.23’ünü Bulgar vatandaşları oluşturmaktadır.
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Şekil 6:Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem
Planında İğneada- Kıyıköy Eko-Turizm Kenti olarak önerilmektedir.
4.2.KIRKLARELİ İLİNİN DOĞA TURİZMİ (ARZI) DEĞERLERİ VE BİLİNİRLİK
DEĞERLENDİRMESİ
Değerin bilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T,
1-Milli Park ve benzeri sahalar
Adı
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
Kavaklımeşe Tabiat Parkı
Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı

İlçesi
Demirköy
Merkez
Vize

Milletlerarası seviyede: M

Bilinirlik
T
B
T

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
 Kırklareli’nde ekoturizm için önemli bir  İğneada Longoz Ormanları Milli Parkının
doğal potansiyel mevcut: longoz ormanı,
Uzun Devreli Gelişme Planının olmayışı.
dağ, deniz, göller, temiz hava, biyolojik
 Doğa
turizmi
bölgelerindeki
köylü
çeşitlilik, yabani hayat, kum tepecikleri,
profilinin çekingenliği ve bilgi eksikliği.
balıklar, ormanda bulunan tedavi edici
özellikte bitkiler, sessizlik, kuş göçü  Genel eğitim seviyesi düşük; yerel halk
yollları.
“eko-turizm”in anlamını bilmiyor.
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 Flora ve fauna zenginliği.







 Köylülerin devletin mali olanaklarını
kullanmada deneyimsiz ve çekingen
İstanbul gibi bir metropole yakın bir
olmaları.
mesafede bulunması.
 Kurumların doğa turizmi konusunda
Kırklareli halkı konuksever ve yerel
personel ve mevzuat olarak henüz güçlü bir
nüfus
eko-turizmin gelişmesi
ile
yapıya ulaşmaması
ilgileniyor.
 Yeterli uzman olmaması.
İğneada’da çalışan birkaç ev pansiyonu,
sürdürülebilir kalkınmayı ve ekoturizmi  İlde, düzgün ve çeşitli turizm tesislerinin
destekleyen aktif bir STK’nın olması.
eksikliğinin
yanısıra,
taşımacılık
hizmetlerinin de iyi olmaması.
Halkın doğa turizmine olan ilgisinin ve
doğa sevgisinin yüksek olması.
 Turizm tesislerinin yönetimi çok temel
düzeyde, turistlerle iletişim eksikliği var.
 İlin tanıtımı ile ilgili çalışmalar eksik.

Fırsatlar

Tehditler

 Trakya Kalkınma Ajansının
turizmi projelerini desteklemesi.
 STK’ların
talepleri.

doğa

turizmine

doğa  Doğa turizmi amaçlı kullanılan alanların
doğayı tahrip edici talepler nedeniyle baskı
altında olması.
yönelik
 Doğal alanlara insan baskısının artması.

 Otantik
ürünler
ve
pazarların  Alanlarda doğa turizmi amacına uygun
bulunması. Bölgede, çok iyi kalitede
olmayan farklı arazi kullanım taleplerinin
bazı ürünler elde edilebilir.
(madencilik vb.) olması.
Odun dışı orman ürünleri: Arıcılık, bal,  Doğanın, özellikle ormanların, aşırı derecede
Mantar, Yabani meyveler, reçel yapımı,
kullanılması ve yasal olmayan, bilgisizlikten
Ahşap el işçiliği ürünleri,
kaynaklanan eylemler
Deniz ürünleri: Balık, hediyelik eşya  Düzensiz ve plansız inşaatlar ve ortaya çıkan
olarak deniz kabukları
yerleşim alanları, ildeki en önemli
ekosistemlerin bazılarını tehdit etmektedir.
Ziraat ve el sanatları: Süt ürünleri,
organik meyve ve sebzeler, halı  Deniz kirlenmesi ve deniz ürünlerinin
dokuma
azalması.
 Avlanma ve mağaralar ile ek bir cazibe  Gelecekte küresel ısınmanın da sonucu olarak
getirebilir.
artacak olan doğal felaketler (seller,
fırtınalar)
 İlin İstanbul’a ve Avrupa’ya yakınlığı,
buraya ulaşımı ve ürün pazarlanmasını
kolaylaştırır.
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Milli Park ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin
daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin
önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
1-Kırklareli ilindeki önemli sulak alanlardan yönetim planı çalışmaları henüz yapılmamış ve
programa alınmamış olanların koruma dengesi gözetilerek yönetilmesi ve doğa turizmi
açısından değerlendirilmesi amacıyla sulak alan yönetim planınlarının yapılması.
2-Milli Park Alan Kılavuzluğu çalışmasının yapılması.
2-Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve
Avlaklar ve benzeri sahalar
Adı
İlçesi
Bilinirlik
Demirköy-Vize-Karamanbayırı Devlet Avlağı
Demirköy
B
Demirköy-Sislioba Devlet Avlağı
Demirköy
B
Kofçaz-Kocayazı Devlet Avlağı
Kofçaz
B
Vize-Kıyıköy Devlet Avlağı
Vize
B
Çukurpınar Örnek Avlağı
Merkez
B
Babaeski-Ergene Genel Avlağı
Babaeski
B
Kırklareli-Kayalı Genel Avlağı
Merkez
B
Lüleburgaz-Ahmetbey Genel Avlağı
Lüleburgaz
B
Vize-Pazarlı Sülün Yerleştirme Sahası
Vize
B
Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar ve
benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
 Tescil edilmiş avlakların bulunması,
 Avlakların işleyişi hakkında avcı
camiasında bilgi eksikliği,
 Çeşitli
yaban
hayvanlarını
barındırması,
 Yetişmiş profesyonel av kılavuzlarının
olmaması,
 Zorlu kış aylarında yaban hayatına
yem
desteği
yapılabilmesi  Seyahat acentelerinin av köşkü yapma
taleplerinin
orman
arazilerinde
imkanlarının olması,
karşılanamaması,
 Koruma ve kontrol teşkilatının
olması,
 Yaban Domuzu varlığının ve trofe
kalitesinin yüksekliği
 Avlak sayısının arttırılması imkanı,
uygun sahaların mevcudiyeti.






Fırsatlar
Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi,
Avlak
şirketlerinin
kurumsallaşma
çabaları,
Avcı sayısının artma eğilimi,
Çevre illerden bölgeye olan yoğun avcı
ilgisi

Tehditler
 Yabancı avcı turist sayısındaki azalma,
 Envanter giderlerinin yüksek olması,
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Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar ve
benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha
geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin
önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
 Avlakların işletme usul ve esasları hakkında avcı camiasının bilgilendirilmesi,
 Av turistlerinin konaklama ihtiyacının nitelikli tesislerle sağlanması,
 Yerel profesyonel av kılavuzu ihtiyacının 1. Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla eğitim
düzenlenerek giderilmesi, eğitilenlerin staj ve yabancı dil imkanlarından
faydalandırılması,
 Kırklareli İl Şube Müdürlüğünün yaban hayatı bölümü mezunu personel ile
güçlendirilmesi,
 Avlaklarda av sayısının artırılması için doğada av üretimi metodlarının tatbiki,
 Zorlu kış aylarında av kaynağına yem takviyesinin devamı,
 Avlaklar ve av kaynaklarının fuarlar, basın yayın organları ve yerli- yabancı av turizmi
acenteleri vasıtasıyla tanıtılması,
 Kırsal kalkınma maksadıyla, av turizmi uygulamalarından yöre insanının daha fazla pay
almasına dayalı uygulamanın gelişirilerek devamının sağlanması
3-Sulak Alanlar, Ramsar Alanları ve benzeri sahalar
Adı
İlçesi
İğneada Longozu Sulak Alanı
Demirköy
Dupnisa Mağarası Sulak Alanı
Demirköy

Bilinirlik
T
B

Sulak Alanlar, Ramsar Alanları ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
 İğneada Longozu Sulak Alanının aynı zamanda  Sulak Alan Yönetim Planının
Milli Park içerinde kalması sebebiyle koruma
olmaması,
altında olması
 Salma
hayvancılığın
sulak
alanlarda olumsuz etkileri,
 Bölgede yürütülen projeler kapsamında flora
ve fauna envanterlerinin yapılmış olması
 Personel sayısındaki yetersizlik,
 Alanın korunması ile ilgili STK desteğinin  Yaz
sezonunda
nüfus
yüksek oluşu
yoğunluğunun saha üzerindeki
baskısı,
 Önemli kuş göç yolu üzerinde olması sebebiyle
zengin tür çeşitliliğine sahip olması,
 Sulak alanın yerleşim yeri ile iç içe
 Sahadaki Kuş popülasyonlarının varlığı,
geçmiş durumda oluşu,
 Longoz sulak alan ekosisteminin doğallığının  Mert gölü sulak alanının şahıs malı
bozulmamış olması,
oluşu(mülkiyet problemi),
 Çevreci örgütlenme vb derneklerin sahadaki
varlığı,
 Gef ve Yıldız dağları biyosfer projesi ile saha
analizinin yapılmış olması ve bilimsel doneler,
 Sahanın ülkemizde bulunan subasar orman
örneklerinden en iyisi olması ile temsil
yeteneği,
 Yörenin ülkemizin en kuzeybatısında yer
alması sebebiyle yangın riskinin en az düzeyde
olması
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Fırsatlar
Longoz subasar ormanlarının sayıca
yurdumuzdaki azlığı,
Kuş göç yolları üzerinde oluşu ve ilk
göçün saha üzerinden yapılması,
Doğa eğitimleri ile yerli yabancı
öğrencilere
sahanın
tanıtımının
yapılabilmesi,
Bulgaristan’da
bulunan
longoz
varlığının
devamı
niteliğinde
oluşu(yapısal bütünlük uluslararası
önem katmakta),
Yöre
halkının
ekonomilerini
geliştirebilecek her projeye sıcak
bakması,








Tehditler
Salma hayvancılığın sulak alanlarda
olumsuz etkileri,
Üretim amacıyla sahadaki ormanlardan
faydalanamayan vatandaşların sulak alan
kavramına olumsuz bakışı,
Bölgedeki sosyal aktivitelerin bir program
dahilinde yapılmayışı,
İmar iskan sahalarının sınırlı oluşu,
Küresel
ısınma
sebebiyle
su
seviyelerindeki değişimler,
Sulak alanı besleyen akarsular üzerinde
yapılması planlanan projeler

Sulak Alanlar, Ramsar Alanları ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi
uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan
yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine
yönelik stratejik kararlar;
-İç Sular ve kıyılarda 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
- Sportif balıkçılık sahalarına uygun nitelikli sportif balıkçılık iskeleleri yapılması,
- Bu yerlere ait broşürün basılarak turistlerin istifadesine sunulması,
- Sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği gruplarına ulaşılarak bu sahalarda da çalışmalar
yapılması,
-Mert ve Erikli Göllerine kuş gözlem kuleleri yapılması,
-Sportif balıkçılık ve sulak sahalara yönelik turizm çeşitlerinde yöre insanının kırsal
kalkınmasını temin maksadıyla öncelikli olarak yöre insanının rol alacağı uygulamalara yer
verilmesi,
4-Doğal Sit Alanları ve benzeri sahalar
Adı
Dingiloğlu Parkı 2. Derece Doğal Sit Alanı
Dereköy yol kenarı 2. Derece Doğal Sit

İlçesi
Kırklareli Merkez
Kırklareli
Dereköy
İstikameti
Sivriler Köyü, Pedina Tepe Mevkii, Pedina Gölü ve Demirköy
çevresi 1. Derece Doğal Sit + 1. Derece Arkeloljik
Sit Alanı
İğneada Mert Gölü ve Çevresi 1. Ve 3. Derece Doğal Demirköy,
Sit
İğneada Erikli Gölü ve sahil çevresi, 1. Ve 2. Derece Demirköy
Doğal Sit
Sivriler Köyü Hamam Gölü ve çevresi, 1. Derece Demirköy
Doğal Sit
Dupnisa Mağarası 2. Derece Doğal Sit
Demirköy,
Ali Özer Parkı
Pınarhisar
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Pekmezdere Mağarası Derece Doğal Sit Alanı
Alpullu Şeker Fabrikası içi Doğal Sit+ Kentsel
Sit+Tarihi Sit+Endüstriyel Yapı
Kıyıköy Kazandere, Pabuçdere yatakları 1. Derece
Doğal Sit Alanı
Evrenli Köyü 1. Derece Doğal Sit + Arkeolojik Sit
Alanı
Saka Gölü- Longoz Ormanları 1., 2. Ve 3. Derece
Doğal Sit




B
B

Vize,

B

Vize

B

Demirköy

B

Doğal Sit Alanları ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Tabii değerlere sahip olmaları,
 Yönetim
planlarının
kurulca
onaylanması aşamasında yaşanan
Yüksek koruma statüsünde bulunmaları,
güçlükler,
 Sınır
ve
koordinatlarının
net
olmaması,

5-Mesire Yerleri ve benzeri sahalar
Adı
Karahıdır Korusu B Tipi Mesire Yeri
Kavaklı Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri
Sakızköy Korusu C Tipi Mesire Yeri
Kanara Deresi Mesire Yeri C Tipi Mesire Yeri
Mert Gölü Mesire Yeri C Tipi Mesire Yeri
Balkaya C Tipi Mesire Yeri
İnce Koru Mesire Yeri B Tipi Mesire Yeri
Ergene C Tipi Mesire Yeri
Göztepe C Tipi Mesire Yeri




Pınarhisar
Babaeski

İlçesi
Merkez
Merkez
Lüleburgaz
Kofçaz
Demirköy
Vize
Vize
Vize
Vize

Bilinirlik
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mesire Yerleri ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Ulaşım imkanlarının kolay olması,
 Sahalarda yeterli çeşitlilikte tesis ve
altyapının bulunmaması,
Toplumun rekreasyonel ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri
 Mesire yeri kültürünün gelişmemiş
olması,

6-Mağara ve benzeri sahalar
Adı
Bağlar Mağarası
Bezirgan Mağarası
Bostanlıktarla Mağarası
Çatalyol Subatanı
Dupnisa Mağarası
Kuru Mağara (Dupnisa Mağara Sistemi)
Kız Mağarası (Dupnisa Mağara Sistemi)
Kale I Mağarası

İlçesi
Vize
Demirköy
Vize
Demirköy
Demirköy
Demirköy
Demirköy
Demirköy
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Bilinirlik
B
B
B
B
B
B
B
B
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Kale II Mağarası
Kale III Mağarası
Kıyıköy Mağarası
Kızılağaç Mağarası
Kızlar Mağarası
Kovantaşı Mağarası
Kozarka Mağarası
Kurudere (Ağıl) Mağarası
Kurudere (Domuzdere) Mağarası
Mermer Mağarası
Ocak Mağarası
Pestilin Mağarası
Tirfez Mağarası
Uzuntarla Mağarası
Yenesu Mağarası
Yeşillik Mağarası





Demirköy
Demirköy
Vize
Vize
Demirköy
Vize
Demirköy
Vize
Vize
Demirköy
Vize
Vize
Demirköy
Vize
Vize
Merkez

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mağara ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Mağaraların envanterinin yapılmış olması,
 Mağara kurtarma timi olmaması,
 Mağaraların dağınık bir coğrafyada ve
zor ulaşılır olması korunmasını
zorlaştırmaktadır,
 Statüsü olmayan karstik yapılarla ilgili
turizm yatırımı yapmak için yasal
imkanların kısıtlı olması,
Fırsatlar
Reklam yapmak için objenin var olan
yüksek gücü,






Tehditler
İnsanların mağara merakı ve tahrip
etmeleri, kirletmeleri,
Sarkıtları kırma merakının yaygınlığı,
Bilinç eksikliği,
Hazine avcılarının varlığı,

Mağara ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha
geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin
önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
 Mağaraların yürüyüş ve araç rotalarının detaylandırılması ve gerekli olan yerlerde
yürüyüş platformlarının konulması, işaretlemelerin tamamlanması,
 Destinasyonları destekleyici konaklama altyapılarının teşvik edilmesi için İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün gerekli çalışmaları başlatması gereklidir
 Mağara Kurtarma Timlerinin kurulması AFAD İl Müdürlüğünce eğitilmeleri lüzumludur,
 Envanteri çıkarılan mağaraların haritalandırılmış olanlarının yabani hayat ve benzeri
ekosistem unsurları yönünden zarar görmeyenlerinin, ulaşılabilir ve estetik olanların
öncelikli olarak turizme kazandırılması,
 Mağaraların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat edilmesi,
 Mağaralarda tahribat ve benzerinin önlenmesi için lüzumu halinde mekanik tedbirler
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alınması , jandarmanın bu hususları da gözetmesi, muhtarların duyarlı davranmaları,
Tüm karstik değerlerin tanıtımı etkin bir program dahilinde İl Turizm ve Kültür
Müdürlüğü ile 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılması,
Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay almasına dayalı
uygulamaların geliştirilmesi, yöre insanının müspet fayda temin edebilmesine yönelik
düzenlemelerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü, Kaymakamlıklar
ve diğer ilgili kuruluşlarca yapılması,

7-Kıyılar
Adı
İğneada
Panayıriskelesi Koyu
Poliçe Koyu
Kıyıköy

İlçesi
Demirköy
Demirköy
Demirköy
Vize

Bilinirlik
B
B
B
B

Kıyı ve benzeri sahalara air SWOT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Kırklareli İlinin kıyı uzunluğunun 58 km İğneada Beldesine ulaşımının yeterli olmaması,
gibi oldukça uzun olması,
yolda geçen sürelerin uzun olması
- Güneşin denizden doğup denizden battığı - İğneada ve Kıyıköy dışında turizm
bir bölge olması
konaklaması için uygun altyapının henüz
- Bazı bölümlerinin (Saka Gölü) tamamen oluşmaması, konaklamaya uygun tesisler
bakir ve keşfedilmemiş olması,
bulunmaması,
- Deniz Koruma Alanı olarak ayrılabilecek -Turizmin sadece deniz turizmi ile sınırlı olması,
seviyede denizel biyolojik çeĢitlilik başka deneyimlerin zayıf olması,
değerlerine sahip olduğunun gözlenmesi,
- Deniz turizmi vb. etkinlikler için gelen
- Peyzaj karakteristikliği yönünden orijinal turistlerin gelir seviyesinin düşük olması,
olması,
yüksek
orman
ekosistemi - Kır nüfusunun azalması,
çeĢitliliği ve biyolojik çeĢitlilik,
- Yetersiz doğal kaynak etüdü, turizm değerleri
- Plaj kapasitesinin Kırklareli, İğneada ve için yeterli seviyede veri olmaması
Kıyıköy İlçelerinde yüksek olması,
-İğneada
ve
Kıyıköy
beldelerinde
konaklamaya uygun tesisler bulunması ve
nispeten turizmi tanıyor olmaları,
- İğneada ve Kıyıköy beldelerinde ev
pansiyonculuğunun gelişmiş olması

Fırsatlar
-Bakirliğin muhafazası, turizmin genellikle
henüz başlaması, fazla boğucu olmaması,
-Merkezdeki turizm deneyiminden çıkan
neticelerden faydalanabilme imkanı olması,
-Turizme yerel yönetimlerin sıcak bakışı,
-İğneada Beldesinde İğneada Longoz
Ormanları Milli Parkı’nın oluşu

Tehditler
- Katı atıkların görsel ve kıyı kirliliği
yaratması,
-Yağışlı iklim sebebi ile deniz turizminin
kısıtlı sürede olması,
-Yazın gelen insanların doğadan yaban
hayvanlarının yiyeceği meyveleri plansız
toplaması,
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Kıyı ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha
geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin
önlenmesine ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;
 1.Bölge Müdürlüğü tarafından denizel koruma sahası tespiti için çalışma yapılması, bu şekilde





hem biyolojik değerlerin öne çıkarılması ve korunması hem de bu sahada oluşturulacak
destinasyonların güçlendirilmesi,
Kırsal kalkınmayı temin maksadı ile yöre insansının içinde aktif olarak yer alacağı planlamalara
gidilmesi,
Turizm değerlerinin ortaya çıkarılması için detaylı etüt ve envanter çalışmalarının İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması,
Mevcut yaz dönemi turizminin altyapı problemlerinin belediye ve kaymakamlıklarca tespit
edilerek çözümlerin aranması,
Katı atıkların bertarafı hususunda gerekli tedbirlerin alınması,

4.3.KIRKLARELİ İLİNDE DOĞA
KORUMA STATÜLÜ ALANLAR

TURİZMİ

AMAÇLI

KULLANILAN

VE

Milli Parklar
İlimiz sınırları içerisinde bir adet milli park bulunmaktadır. 3155 hektarlık alana sahip
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı 13.11.2007 tarih ve 26699 sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tabiat Parkları
İlimiz sınırları içerisinde bir adet tabiat parkı bulunmaktadır.Kavaklımeşe Tabiat Parkı
11.07.2011 yılında tescil edilmiş olup alanı 35,55hektardır.
Tabiatı Koruma Alanı
İlimiz sınırları içerisinde bir adet tabiatı koruma alanı bulunmaktadır.Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma Alanı Trakya’nın tek doğal Karaçam ormanına sahiptir. Akdeniz fokunun
yaşamasına elverişli habitat durumundadır. Büyüklüğü 329.0 Ha.dır. Tescil tarihi
18.04.1987dir.
Tabiat Anıtları
İlimizde tabiat anıtı yoktur.
Yaban Hayatı Geliştirme, Yerleştirme, Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Avlaklar
İlimiz sınırları içerisinde 4 adet devlet avlağı (Demirköy-Vize-Karamanbayırı Devlet
Avlağı, Demirköy-Sislioba Devlet Avlağı, Kofçaz-Kocayazı Devlet Avlağı, Vize-Kıyıköy
Devlet Avlağı), 1 adet örnek avlak (Çukurpınar Örnek Avlağı) ve 3 adet de genel avlak
(Babaeski-Ergene Genel Avlağı, Kırklareli-Kayalı Genel Avlağı, Lüleburgaz-Ahmetbey
Genel Avlağı) bulunmaktadır.
Sulak Alanlar ve Ramsar Alanları
Sulak alan niteliğinde olan Dupnisa Mağarası İlimizde yer alan önemli mağara
ekosistemlerindendir.
Ayrıca İğneada Longoz Ormanları Sulak Alanı İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
sınırları içerisinde bulunmaktadır.Burada zengin sucul bitki örtüsüne sahip beş göl bulunur.
Bunlardan Hamam ve Pedina gölleri orman içi göllerdir. Erikli, Mert ve Saka gölleri ise lagün
gölleri olup yılın belirli zamanlarında denizle birleşirler.
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Doğal Sit Alanları
İlin doğusunda bulunan Karadeniz ile kuzey ve kuzeydoğusundaki Yıldız dağlık
bölgesi ormanları, Kırklareli'ne eşsiz güzellikler katmaktadır. Tatlı sularının denize kadar
ulaştığı, içinde çeşitli derelerin aktığı bu tabiat harikası ormanlar, bünyesinde çeşitli yaban
hayvanları da barındırmaktadır. Bu tabiat zenginliklerinin önemli bir bölümü Kültür Bakanlığı
tarafından "Doğal Sit Alanı" olarak koruma altına alınmıştır.
Demirköy Doğal Sit Alanları: Ormanlık alanın önemli bir bölümü ile birlikte Saka,
Pedina ve Hamam gölleri doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Yine İğneada
yakınlarındaki Mert ve Erikli golleri ile Sarpdere Köyü yakınlarındaki Dupnisa Mağaraları I.
derece tescilli doğal sit alanlandır. Yaklaşık 2720 m. uzunluğunda olan mağara, dikit ve
sarkıtların yanısıra, geniş galerileri ile de dikkat çekmektedir.
Kıyıköy Doğal Sit Alanları: Vize İlçesi Kıyıköy kasabasının iki yanında yer alan
Pabuçdere ve Kazandere'nin, Karadeniz'e ulaştığı noktadan itibaren önemli bir bölümü, I.
derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Her iki derenin denize kavuştuğu
bölgede, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği iki ayrı plaj mevcuttur.
Özel Çevre Koruma Alanları
İlimiz sınırları içerisinde Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmamaktadır.
Biyosfer Rezerv Alanları
İlimiz sınırları içerisinde Biyosfer Rezerv Alanı bulunmamaktadır.
Mesire Yerleri
İlimiz sınırları içerisinde 2 adet B Tipi Mesire Yeri (Karahıdır Korusu B Tipi
Mesire Yeri, İnce Koru Mesire Yeri B Tipi Mesire Yeri), 6 adet C Tipi Mesire Yeri (Sakızköy
Korusu C Tipi Mesire Yeri, Kanara Deresi Mesire Yeri C Tipi Mesire Yeri, Mert Gölü Mesire
Yeri C Tipi Mesire Yeri, Balkaya C Tipi Mesire Yeri, Ergene C Tipi Mesire Yeri, Göztepe C
Tipi Mesire Yeri) ve 1 adet de D Tipi Mesi Yeri (Kavaklı Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri)
bulunmaktadır.
4.4.SEÇKİN ÖZELLİKLİ DİĞER SAHALAR
Orman Alanları:
Istranca (Yıldız) ve İğneada Longoz Ormanları
Göller
İğneada Longoz Göl Sistemleri (Mert, Saka ve Erikli), Pedina, Hamam gölleri
Kıyılar
İğneada ve Kıyıköy sahilleri
Dağlar
Istranca (Yıldız) Dağları
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Akarsular
Ergene Nehri ve Havzası
Mağaralar:
Envanteri yapılmış 24 Mağara bulunmaktadır.Dupnisa Mağarası vb.
Kuş göç yolları
Kırklareli Kuzey ve Güney kuş göç yolu üzerindedir.
KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİNİN ÖNE ÇIKAN DOĞA TURİZMİ DEĞERLERİ
MATRİSİ

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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X

Pehlivanköy

X

29
X
X
X
X

Lüleburgaz

X

23
X
X
X
X
X

Babaeski

6
X
X

Demirköy

8

Vize

Kofçaz

Değerler Toplamı 10
X
Mağaracılık (M)
Dağ bisikletçiliği (DB)
Denizel değerler (DS)
X
Doğa Yürüyüşü
Dağcılık
Agro Turizm
Kamp-Karavan
Hava sporları
X
İzcilik
Oryantiring
X
Peyzaj güzelliği/fotosafari (PF)
Düzenlenmiş
doğa
gezisi
rotası(DGR)
Pansiyonculuk(P)
Kuş gözlemciliği imkanı(KuG)
X
Sportif
olta
balıkçılığı
imkanı(SOB)
X
Milli park vb sahalar(MP)
Botanik
gezilerine
uygun
saha(BOG)
X
Tescilli avlak sahası (AvS)
Garantili
yaban
hayatı
gözlemi(GYHG)
Sualtı Yaşamı Gözleme İmkanı
(SAG)
Bakir Küçük Koylar (BKK)
X
Ormanaltı florası tanıma gezi
imkanı(Mantar
ve
benzeri
dahil) (FGİ)

Pınarhisar

Merkez

Aktivite / Değer

1

1

0

X

X
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Endemik Bitkilerin Gözlemi
(EBG)
Köy
Pazarları(Orman
meyvelerinden reçel marmelat,
kurutulmuş meyve satılması
kaydıyla) (KP)
Dokusu
bozulmamış kırsal
miras gezisi (köyler) (KMG)
Tarihi eserler, sit alanı (Ts)
Peyzaj değeri yüksek yerler,
fotoğrafik yerler (P)
Mağara gezisi (Mğ)
Botanik gezisi imkanı (Bt)
Atla geziye uygun (At)

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

Şekil: Kırklareli’nin doğa turizmi yönünden öne çıkan ilçeleri

Kırklareli’nin doğa turizmi yönünden öne çıkan ilçeleri;
Merkez İlçe (Kavaklımeşe Tabiat Parkı, Dereköy Ormanları, Çukurpınar Örnek
Avlağı, Kırklareli-Kayalı Genel Avlağı, Yeşillik Mağarası)
Demirköy İlçesi (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, İğneada sahilleri, Demirköy
Ormanları, Dupnisa Mağarası, Bezirgan Mağarası, Çatalyol subatanı Mağarası, Kuru Mağara
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(Dupnisa Mağara Sistemi), Kız Mağarası (Dupnisa Mağara Sistemi), Kale I Mağarası, Kale II
Mağarası, Kale III Mağarası, Kızlar Mağarası, Kozarka Mağarası, Mermer Mağarası, Tirfez
Mağarası)
Vize İlçesi (Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı, Vize ormanları, Kıyıköy
sahilleri, Bağlar Mağarası, Bostanlıktarla Mağarası, Kıyıköy Mağarası, Kızılağaç Mağarası,
Kovantaşı Mağarası, Kurudere (Ağıl) Mağarası, Kurudere (Domuzdere) Mağarası, Ocak
Mağarası, Pestilin Mağarası, Uzuntarla Mağarası, Yenesu Mağarası,)
5.SEÇKİN VE YÜKSEK DEĞER TAŞIYAN (X) YILDIZ ALANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME İMKANLARININ
ORTAYA KONULMASINA İLİŞKİN ANALİZLER
5.1.İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI

Alanın “İğneada Longaz Ormanları Milli Parkı” olarak belirlenmesi; ilgili
bakanlıkların görüşüne dayanan Çevre ve Orman Bakanlığının 9/10/2007 tarihli ve 7229
sayılı yazısı üzerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü maddesi ile 2873 sayılı
Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2007 tarihinde
(karar sayısı:2007/12759) kararlaştırılmış olup 13.11.2007 tarih ve 26699 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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3155 hektarlık Milli Park Alanı, İğneada Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
İğneada, Marmara Bölgesi, Kırklareli İli, Demirköy İlçesine bağlı, Bulgaristan ile sınırı olan
bir sahil kasabasıdır. Demirköy’e 25 km uzaklıktadır.
Yıldız(Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı
alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda milli
parktaki longoz ormanları oluşmuştur.
Karadeniz kıyısında Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan İğneada Longuzu,
mevsimsel su basar ormanları, bataklıkları, tatlı su gölleri ve kıyı kumullarını bir arada
bulunduran ender ekosistemlerden biridir. Güneyinde ve batısında Yıldız (Istranca) Dağları
bulunmaktadır.
Alanda zengin sucul bitki örtüsüne sahip beş göl bulunur. Erikli Gölü (43 ha),
yaz aylarında denizle bağlantısı kesilen bir lagündür. Mert Gölü (266 ha) ise Çavuşdere’nin
denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Alanın en güneyinde bulunan Saka Gölü orman ve
kumullar arasında bulunan 5 ha’lık küçük bir göldür. 19 ha’lık Hamam Gölü ve 10 ha’lık
Pedina Gölü ise iç tarafta yer almaktadır.
Alan içersindeki kıyı kumullarını İğneada fiziki olarak ikiye ayırır. Kuzeyde yer alan
kıyı kumulları Erikli Gölü’nün doğu kısmından başlayarak İğneada’ya kadar uzanır. Güneyde
yer alan kıyı kumulları ise Mert Gölü’nü denize bağlayan kanal bölgesinden başlayarak Saka
Gölü güneyine kadar uzanır ve yer yer genişliği 50-60 metreye kadar ulaşır. Yaklaşık 10 km.
uzunluğundaki kumullar Karadeniz’in güneybatısına özgü bitki türleri ile büyük önem
taşımaktadır.
Göl ve bataklık alanlarıyla deniz arasında bir bant oluşturan kıyı kumullarında ise
alanın uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan bitkileri yer almaktadır.
İğneada sadece denizi ve sahili için değil de ormanı, yeşilliği ve temiz havası içinde
ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Sahip olduğu nadir ve hassas ekosistemler zinciri ve
zengin biyolojik çeşitliliği sayesinde yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da önemli doğal
alanlarından birisi olma özelliğini taşımaktadır.
İğneada ve çevresi ülkemizde birbiriyle ekolojik olarak bağlı ekosistemler zincirini
oluşturan ender yerlerdendir. Longoz
ormanları ve yaprak döken karışık oldukça
boylu ağaç türlerinden oluşan orman
vejetasyon tiplerini bünyesinde barındırır.
Kıyı kumulları, longoz ormanları ile
birlikte
İğneada’nın
en
hassas
ekosistemlerini oluştururlar. Kıyı kumulu
üzerinde zengin ve ilginç bitki türleri
bulunur. Tırmanıcı bitki türleri ormanın en
belirgin özelliğidir. Sahil, ön cephe kumul
ve sabit kumul bitki örtüleri son derece iyi durumdadır Avrupa'nın güneydoğusuna özgü
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dişbudak-meşe-kızılağaç orman tipinin en sulak bölümlerinde kızılağaç ve dişbudak, nispeten
daha kuru bölümlerde ise saplı meşe başta olmak üzere çeşitli meşe türleri baskındır. Buna ek
olarak Bu orman toplulukları Karadeniz'in güneybatı sahillerinde görülen çok nadir ve önemli
habitatlar olup, 'longoz' şeklinde adlandırılır. Üst tabakada ağaç katında yer alan baskın
bitkiler kızılağaç, dişbudak, kayın ve Akçaağaç’tır. Aynı zamanda tropik orman özelliği
gösterdiği için sarılıcı bitkiler açısından da zengindir.
İğneada ve çevresi faunal zenginlik açısından hayli yüksek öneme sahiptir. Yapılan
çalışmalar neticesinde alanda, Balıklar(Alabalık, Gümüş balığı, Kefal), Kuşlar (Akkuyruklu
kartal, Yeşil Ağaçkakan, Baykuş, Gri Balıkçıl, Guguk kuşu, Yalıçapkını, Kara Leylek,
İbibik), Memeliler (Yaban Kedisi Yaban Domuzu, Karaca, Kır Tavşanı, Yaban
Tavşanı, Ağaç Sansarı, Porsuk, Kurt, Karaca, Tilki, Su Samuru, Sarı Boyunlu Orman Faresi,
Gelincik, Büyükkulaklı yarasa, Alacalı kokarca), Sürüngenler (Trakya tosbağası, Pürtüklü
semender, Oluklu kertenkele, Engerek Yılanı, Küpeli su yılanı) tespit edilmiştir.
İnsanın yaşamı boyunca doğal güzellik adına görmek isteyebileceği hemen hemen
tüm güzellikleri barındırabilen, denizi, ince kum sahili, uçsuz bucaksız ormanı, gölleri,
dereleri ve temiz havasıyla tam bir doğa harikası olan İĞNEADA cennetten bir köşedir adeta.
İğneada Feneri (50-60 metrelik yamaç üzerinde kurulu feneri ve Liman Baba
Türbesi'ni görebilirsiniz.)
Bulgar hududunu oluşturan üç metre enindeki Rezve Deresi kıyısına kurulu Beğendik
Köyü, Atatürk Örnek Köyü olarak yapılmıştır. (İğneada'ya 13 km. uzaklıktaki köy geziniz
için Hudut Karakol Komutanlığı'ndan izin gerekiyor.)
Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler,
-Doğa Yürüyüşü
-Oryantiring
-Fotosafari
-Kuş Gözlemciliği
-Yaban Hayatı Gözlemciliği
-Sualtı Yaşamı Gözlemleme
-Endemik Bitki Gözlemi
-Botanik Gezisi
Sahanın Doğa Turizmi Yönetimi Amaçları,
-Yüksek kalitede küçük ölçekli hizmetler ile yerli ve yabancı konuklara iyi bilgi ve
açıklamalar içeren, iyi yönetilen ekoturizm köyleri ağı oluşturmak;
- Nitelikli Alan Kılavuzları yetiştirmek,
- Nitelikli konaklama yerlerinin oluşmasını teşvik etmek;
-Yürüyüş ve dağ bisikleti patikalarından oluşan bölgesel bir ağ kurmak, Doğa ve kültür
gezileri için önemli rotalar ve noktalar belirleme ve bunlara ulaşım ve bilgilendirme planı
geliştirmek.
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Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırda ki ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak
1.000 kişidir.
sayısı
Alanda para harcayacak tesis ve hizmet yok

Para harcama
Ziyaretçi Profili

Gelişlerinin
Sebebi

İlk

Bireysel gezginler: % 10
Eşler: %10 Aileler: %30
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi
şeklinde): %40
Diğerleri: %10
5 1- Kuş Gözlemciliği
2- Doğa Gezileri,
3- Fotosafariler,
4- Kırsal Miras Gezileri,
5- Botanik gezileri,
6- Yaban Hayatı Gözlemciliği (fauna gezileri),
7- Bakir Orman Gezileri,
8- Doğa Eğitimi Programları
9- Deniz Aktiviteleri

Kıyaslanabileceği saha

Daha küçük ölçekli olarak Acarlar Longozu örnek gösterilebilir.

Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası havaalanına yakınlığı Orta derecede yakın;
arasında)
Özel taşıt
(X)
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
(X)
Diğerleri
(X)
(Bisiklet, motosiklet,
yürüyüş, atlı vb.)
Ulaşım için problemler:

Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)
Anayollara bağlantı
Yerel genel taşımacılık

Programlar

Yetersiz
X
X

Yeterli

X
X

X

Ücretler
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İyi

3 saat

(2-4 saat

Ziyaretçinin Genel
ulaşım
kanaati:
Alana
ulaşım
zordur.

Açıklama

Kırklareli-İğneada arası
günde bir kez Minibüs
var.
Alanın Sulak Alan
Yönetim
Planı
yapılmamış.
Giriş ücreti yok
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İşaret levhaları

X

Yapılmakta

Genel yer işaret levhaları

X

Yapılmakta

Bilgi panoları

X

Yapılmakta

Araçlar için park kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme kolaylıkları
Restoran sayısı

X
X
X

Yeterli değil.
Yeterli değil.
Yeterli değil.

Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu

Yemek Standartları
Barınma imkanları

Kategori
Sayısı
Açıklama
Turistik
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar :
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)

Oteller
Hosteller (Misafirhaneler)
Yatak&kahvaltı oteli
Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon

Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Var-Yok
Tek-eşsiz olanlar var mı?
Var.
Sunduğu değerlerden

Biraz farklı ama değerli
olanlar
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Var.

Neler?
Farklı
ekosistemlerin
birarada
bulunması,
Subasar
Ormanları,
Kumul
Ekosistemi,
Göl Ekosistemi
vs
Kuş habitatları,
Flora Kumullar
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Alan turist ziyaret döngüsüne
girecek şekilde turistlerin
ilgisini çekecek diğer alanlara
yakın mı?
Alandaki yabanıl varlıklar

Diğer ilgi çeken yerlere
benzer olanlar
Evet-Hayır
Hayır
Bayrak türler

Diğer ilginç yaban hayatı
(fauna)

Var.

Kumsallar

Hangi
Sahalar
-

Sunduğu
özellikleri
-

Akkuyruklu
Kartal,

Gösterge türdür.

Küçük Yeşil
Ağaçkakan,

Sadece Kuzey
Trakyada yayılış
göstermektedir.

Küçük
Kerkenez
Kurt, Yaban
domuzu,
karaca,

Gösterge türdür.
Yaban
hayatı
varlığı özel bir
zenginlik içerir.
75 tür.
3 tür.

Kelebekler
Endemik bitkiler

Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı Memeliler Kuşlar
Açıklama
X
Ördek, Balıkçıl,Yırtıcı ve
Garanti edilen türler var mı?
ötücü orman kuşları

Genellikle rastlanma ihtimali

X

Şans veya mevsime bağlı olanlar

Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler
Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri

Yetersiz

X

Yaban domuzu, Kuğu ve
kartal türleri

X

Kış göçmeni ördekler
türleri ile gececiler

Yeterli İyi Durum Açıklaması
Uzun
Devreli
Gelişme
Planına
göre yapılabilir.

Taşıma Kapasitesi Analizi
Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi
Değerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel Olarak Sağlanıyor, 3- Veri Yok,
4- Çoğunlukla Sağlanamıyor, 5- Hiç Sağlanamıyor
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Göstergeler
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden
eşit pay alırlar
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir
miktar para yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,
istek ve önerileri ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda
sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı
ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli
destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim
veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği
turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı
oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar
vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına
yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor
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X
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X
X
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Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Faaliyet
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Kamping&piknik
Menfi

Korunan
alan
üzerindeki
etki

Kabul
edilebilir

Etki
Kabul
edilemez

Katı atıklar

Ahşap Hediyelik eşyaların
satılması,
Dağcılık,trekking
Su sporları
Olta balıkçılığı
Normal spor etkinlikleri

Müspet

X

Yeme içme

Müspet

X

Doğa yürüyüşü

Müspet

X

Yaban hayatı gözlemi

Müspet

X

Bilimsel geziler

Müspet

X

Kabul
edilebilir
ancak;
Katı atıklara
ait
çözümler
gerekir.

Sadece
belirtilen
yerlerde
yapılırsa
Yöre
yemekleri öne
çıkmalı
Patikalar
dışına
çıkılmamalıdır
Belirtilen
yerlerde
ve
kurallara
uygun olarak
Alan kılavuzu
eşliğinde,

İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır
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Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Flora ve faunanın henüz turizmden etkilenmediği,
2- Özellikle kumul alanlarda patika dışına çıkan turistlerin olduğu, bunların zararlara sebep
olabileceği, uyarı, işaretlemeler ve alan kılavuzu sistemi ile bunların çözülebileceği,
3- Turistlerin yaban hayatını rahatsız az da olsa ettikleri, bunun da etkin denetim, alan
kılavuzu, uyarılar, otokontrol gibi mekanizmalar ile çözülebileceği düşünülmektedir.
4- Netice olarak, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda ekolojik göstergeler henüz
önemli bir tehlike işareti vermemektedir. Ancak, alan kılavuzu, saha görevlisi, işaretleri
tabelalar, bilgilendirme ve uyarmalar ile iyi bir ziyaretçi yönetim programı yapılarak bu
olumsuzluklar önlenebilecektir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Altyapı

Park girişi
Park yeri imkanları

Bilgi imkanları

Yiyecek içecek temini
Ticaret

Yer
Kapasite
Korunan
alana
giriş yolları
Korunan alandaki
yol ağı
Korunan
alan
içindeki
toplu
taşıma araçları
Park etme
akış
Yer sayısı
Biletleme
Yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel
materyal
Tedarik
Seçenekler

1

2

3
X

4

5

X

X
X
X
X
X

Kolaylık tesisleri

Tuvaletler
Atıkların
toplanması
Yeterlilik durumu
Patika ağı
ve
Yaban hayatı izleme noktaları Sayısı
uygunluğu
seçenekler
Aktiviteler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
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Çalışanlar

Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Donanımlı

X
X

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
1- İdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir,
2- Milli Parkın Uzun Devreli Gelişme Planınının olmaması yatırım yapmaya engel
olmaktadır.
3- Uzun Devreli Gelişme Planı ve Yönetim Planları hazırlanmalıdır.
4-Saha içindeki geziler için paket turlar oluşturulmalıdır, özel sektörün teşviki lüzumludur,
5- Alan kılavuzlarının sahada görev alması bilgi ihtiyacını da çözecektir,
6- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. işaretlemeler lüzumludur,
7- Sahada tuvalet vb. temel ihtiyaçların karşılanması için altyapı çalışmalarına ağırlık
verilmelidir,
8- Yöre halkı teşvik edilmelidir.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi:
Kayda değer herhangi bir problem yaşanmamaktadır.
5.2.KAVAKLIMEŞE TABİAT PARKI
Bakanlığımız, Ülkemizin ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip müstesna
köşelerinin
korunmasının
yanı
sıra;
halkımızın doğa bilincini artırarak kentlere
yakın yerlerde rekreasyon ihtiyaçlarını
karşılayacak alanlar kurmayı ve bu alanlarda
halkımızın yöresinde yetişen bitki türlerini
tanımayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Kavaklımeşe
Korusu Mesire Yerinin mesire yeri statüsü
11.07.2011 tarih ve 903 sayılı bakanlık Oluru
ile iptal edilerek 2873 sayılı milli parklar
Kanununun 3. Maddesi gereğince tabiat
parkı olarak ilan edilmiştir.
Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı Kırklareli ili merkezine 10 km. uzaklıkta
bulunmaktadır. Sahanın batısı boyunca demiryolu, doğusu boyunca da Kırklareli – Babaeski
ara bağlantı yolu bulunmaktadır. Sahanın kuzeyinde bulunan alanda ise Göçmen
Misafirhanesi olarak ayrılmış ağaçlık alan bulunmaktadır.
Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı Kırklareli İli Kavaklı Beldesi sınırları içerisinde yer
alıp, 35,55 Ha. Alanı kaplamaktadır.
Arazide genellikle meşe (Quercus rubra, Quercus pedunculiflora) türleri
bulunmaktadır. Planlama alanı içerisinde meşenin yanında ağaçlandırma sahası olarak
arazinin güney kısmında ibreli türlerden Karaçam (Pinus nigra) dikilmiştir. Çalılık sahalarda
böğürtlen (Rubus canescens), kocayemiş (Arbutus unedo) bulunmaktadır. Saha geneli; boylu
meşe ağaçları ile kaplıdır.
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Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının
bugünkü kullanım hali kontrolsüz ve plansız bir
şekilde günübirlik ziyaret amaçlıdır. Sahada
hâlihazırda; 1 adet Kır Gazinosu, 5 adet Çeşme, 1
adet 100 ton kapasiteli Su Deposu ve 1 adet fırın
bulunmaktadır.

Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler
-Doğa yürüyüşü
-Günübirlik piknik
-Manzara seyir
-Bisiklet turu
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırda ki ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ziyaretçi (konaklamayanlar)
yaklaşık olarak 350-400 kişi arasındadır.
sayısı
Para harcama
Bireysel : %30
Ziyaretçi Profili
Eşler: % 30
Aileler : % 30
Öğrenci Grupları : %10
Gelişlerinin
İlk
5 1-Günübirlik piknik
2-Doğa Yürüyüşü
Sebebi
3-Manzara Seyir
4-Bisiklet Turu
Kıyaslanabileceği saha -

Ulaşılabilirlik Analizi
Orta derecede yakın; 3 saat (2-4 saat
Sahanın Uluslararası havaalanına yakınlığı
arasında)
Özel taşıt
(X) Ziyaretçinin Genel
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
(X) ulaşım kanaati:
Diğerleri
(X) Ulaşımı kolaydır.
(Bisiklet, motosiklet,
yürüyüş, atlı vb.)
Yok
Ulaşım için problemler:

Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)

Yetersiz
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Yeterli
X
X

İyi

Açıklama
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Anayollara bağlantı
Yerel genel taşımacılık
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
İşaret levhaları
Genel yer işaret levhaları
Bilgi panoları
Araçlar için park kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme kolaylıkları
Restoran sayısı

Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu

Yemek Standartları
Barınma imkanları
Oteller

X
X

X
X
X
X
X
X

Kategori
Turistik

Sayısı
1

Açıklama
Günübirlik alan
içinde

Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar:
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
(iyi-kötü-orta)
-

Hoteller (Misafirhaneler)

-

Yatak&kahvaltı oteli

-

Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı

-

Kamp alanı

-

Diğerleri: Pansiyon

-

Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Var-Yok
Tek-eşsiz olanlar var
Yok
Sunduğu değerlerden
mı?
Biraz farklı ama değerli
Yok
olanlar
Diğer ilgi çeken yerlere
Yok
benzer olanlar
Alan turist ziyaret döngüsüne
Evet-Hayır
Hangi
girecek şekilde turistlerin ilgisini
Sahalar
çekecek diğer alanlara yakın mı?
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Yatak Sayısı

Neler?

Sunduğu
özellikleri
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Alandaki yabanıl varlıklar

Hayır
Bayrak türler
Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Kelebekler
Endemik bitkiler,

Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı Memeliler Kuşlar
Açıklama
Garanti edilen türler var mı?
Genellikle rastlanma ihtimali
Şans veya mevsime bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler
Yetersiz Yeterli İyi Durum Açıklaması
X
-1
adet
Kır
Rekreasyonel tesisler
Gazinosu,
X
Spor tesisleri
-5 adet Çeşme,
Diğerleri
-1 adet 100 ton
kapasiteli
Su
Deposu
-1 adet fırın
Taşıma Kapasitesi Analizi
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
X
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen
gelirden eşit pay alırlar
X
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir
miktar para yatırımı yapabilir
X
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
X
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların
ihtiyaç,istek ve önerileri ele alınıyor
X
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
X
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
X
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
X
İyi bir işbirliği içindeler
X
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
X
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
X
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
X
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda
sağlıyor
X
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
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Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı
ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli
destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim
veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği
turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı
oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar
vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına
yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;

Faaliyet

Günübirlik piknik
Normal spor etkinlikleri
Yeme içme

Doğa yürüyüşü

Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Genel
Korunan
etkiler
alan
Kabul
Müspet
üzerindeki edilebilir
/menfi
etki
Yok
X
Yok
X
Yok
X

Yok
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Etki
Kabul
edilemez

Kabul
edilebilir
ancak;

Günübirlik
ziyaretçiler
yemek
ihtiyaçlarını
genelde
yanlarında
getirdikleri
yiyecek ve
içeceklerden
karşılamakta
dırlar.

X
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İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır

1

2
X

3

4

5

X
X
X
X

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1-Flora ve faunanın turizmden fazla etkilenmediği,
2-Ekolojik göstergeler henüz önemli bir tehlike işareti vermemektedir. Ancak, saha görevlisi,
işaretleri tabelalar, bilgilendirme ve uyarmalar ile iyi bir ziyaretçi yönetim programı ile
olumsuzluklar önlenebilecektir.

Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Yer
Kapasite
Korunan
alana
Altyapı
giriş yolları
Korunan alandaki
yol ağı
Korunan
alan
içindeki
toplu
taşıma araçları
Park etme
Park girişi
akış
Yer sayısı
Park yeri imkanları
Biletleme
yönlendirme
İşaret levhaları
Bilgi imkanları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel
materyal
Tedarik
Yiyecek içecek temini
Seçenekler
Ticaret
Kolaylık tesisleri

Tuvaletler
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1

2

3
X

4

5

X

X
X

X
X

X
X

X
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Patika ağı
Yaban hayatı izleme
noktaları
Aktiviteler

Çalışanlar

Atıkların
toplanması
Yeterlilik durumu
Sayısı
ve
uygunluğu
seçenekler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Donanımlı

X
X

X
X

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
- Tabiat Parkının Gelişme Planı yapım aşamasındadır.Gelişme Planı tamamlandıktan sonra
gerekli tesislerle ilgili yatırımlar yapılacak ve ziyaretçi ihtiyaçları karşılanabilecektir.
- Sahada tuvalet, otopark vb. temel ihtiyaçların karşılanması için altyapı çalışmalarına ağırlık
verilmesi gerekmektedir.
- Personelin donanımı arttırılmalıdır.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi:
Kayda değer herhangi bir problem yaşanmamıştır.
5.3.KASATURA KÖRFEZİ TABİATI KORUMA ALANI
Trakya'nın doğal durumda olan
tek karaçam ormanlarına sahip alanıdır. "
Akdeniz foku"nun yaşamasına elverişli
doğal özelliğe sahiptir. Büyüklüğü 329.0
Ha.dır. Tescil tarihi 18.04.1987’ dir.
Kırklareli ili, Vize İlçesi 'ne 48 km
mesafede olup, Kıyıköy Kasabası ile
Tekirdağ il sınırları arasında kalmaktadır.
Kasatura Koyu'ndan Karadeniz'e dökülen
Bahçeköy Deresi, Tekirdağ-Kırklareli il
sınırlarını meydana getirir. Bu derenin
denize döküldüğü kesimde ise bir lagun
gölü oluşmuştur.
Karadeniz kıyısında bir baltalık orman bitki örtüsü matrisi içinde olağanüstü bir
floraya sahip geniş bir kumul sistemidir. Trakya’nın tek karaçam mesceresi olması, nesli
tehlikeye düşebilir türlerden biri olan Karacanın sağlıklı popülasyonu, çeşitli ve zengin bitki
ve hayvan türlerinin olması ile nadir ve eşsiz bir ekosistem oluşturmaktadır.
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Flora: İçerdiği zengin çeşitliliğe sahip nadir
bitki türleri ile kaliteli ve nadir bitki örtüsü ve
nadir bitkilere ait büyük popülasyonlar ile
birlikte Kasatura Kumulları önemli bitki alanı
olarak kabul edilmektedir. Başta Karaçam
olmak üzere, Macar Meşesi, Sapsız Meşe,
Saçlı Meşe, Doğu Gürgeni, Kara Gürgen,
Dişbudak, Kayın, Akçaağaç, Ihlamur,
Kızılağaç saha içinde yer almaktadır.
Fauna: Karaca, Yaban domuzu, Kurt, Çakal,
Sansar, Tilki, Porsuk, Tavşan alanda bulunmaktadır.
Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler
Yaban Hayatı Gözlemciliği (fauna gezileri),
Doğa Gezileri,
Fotosafariler,
Botanik gezileri,
Bilimsel turizm,
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırda ki ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ziyaretçi (konaklamayanlar) yaklaşık
olarak 250 kişidir.
sayısı
Para harcama
Ziyaretçi Profili

Alanda para harcayacak tesis ve hizmet yok .
Bireysel gezginler : % ….
Eşler: %.............Aileler : %.............
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya gelmesi
şeklinde) : %..........
Diğerleri : %100

Gelişlerinin İlk 5 Sebebi

1-Yaban Hayatı Gözlemciliği (fauna gezileri),
2-Doğa Gezileri,
3-Fotosafariler,
4-Botanik gezileri,
5-Bilimsel turizm,

Kıyaslanabileceği saha

-

Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası havaalanına yakınlığı Kırklareli, İstanbul’a 212km, Çorlu’ya
112km uzaklıktadır.
Özel taşıt
(X) Ziyaretçinin Genel
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
( ) ulaşım
kanaati:
Diğerleri
( ) Ulaşımı zordur.
(Bisiklet, motosiklet,
yürüyüş, atlı vb.)
Ulaşım için problemler:
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Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)
Anayollara bağlantı
Yerel genel taşımacılık
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
İşaret levhaları
Genel yer işaret levhaları
Bilgi panoları
Araçlar için park kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme
kolaylıkları
Restoran sayısı

Yetersiz
X

Yeterli

İyi

Açıklama

X
X
X
X

X
X
X

Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu

Yemek Standartları
Barınma imkanları

Kategori
Sayısı
Açıklama
Turistik
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar:
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)

Oteller
Hosteller (Misafirhaneler)
Yatak&kahvaltı oteli
Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon

Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Sunduğu değerlerden

Tek-eşsiz olanlar var
mı?
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Var-Yok
Var

Neler?
Trakyada tek
doğal
Karaçam
Ormanı.
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Alan turist ziyaret döngüsüne
girecek şekilde turistlerin ilgisini
çekecek diğer alanlara yakın mı?
Alandaki yabanıl varlıklar

Biraz farklı ama
değerli olanlar
Diğer ilgi çeken
yerlere benzer olanlar
Evet-Hayır

Var

Bayrak türler
Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Kelebekler
Endemik bitkiler

1.
1.

Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı Memeliler
Garanti edilen türler var mı?
Yaban
Genellikle rastlanma ihtimali
Domuzu
Şans veya mevsime bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler

Yetersiz

Endemik
Bitkileri

Hangi
Sahalar

Sunduğu
özellikleri
2.
2.
….. tür
3 tür.

Kuşlar

Açıklama

Göçmen
Kuşlar
Yeterli

İyi

Durum
Açıklaması

Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri
Taşıma Kapasitesi Analizi
Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi;
Değerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel Olarak Sağlanıyor, 3- Veri Yok,
4- Çoğunlukla Sağlanamıyor, 5- Hiç Sağlanamıyor
1
2
3
4
5
Göstergeler
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden
eşit pay alırlar
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir
miktar para yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm
gelişimiyle
ilgili
paydaşların
ihtiyaç,istek ve önerileri ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
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Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda
sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı
ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli
destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim
veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği
turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı
oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar
vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına
yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Faaliyet
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Kamping&piknik
Ahşap Hediyelik eşyaların
satılması
Dağcılık,trekking
Su sporları
Rafting
Olta balıkçılığı
Normal spor etkinlikleri

Korunan
alan
üzerindeki
etki
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Kabul
edilebilir

Etki
Kabul
edilemez

Kabul
edilebilir
ancak;
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Yeme içme
Doğa yürüyüşü
Mağaracılık
Kanyoning
Yaban hayatı gözlemi
Bilimsel geziler

Menfi

Belirtilen
yerlerde ve
kurallara
uygun
olarak
yapılmalıdır
.

İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır

1

2

3

4

5

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Statüsü Tabiatı Koruma Alanı olduğundan sadece bilimsel amaçlı ziyaretler
yapılmaktadır.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı, yeterli, 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Altyapı

Yer
Korunan
alana
giriş yolları
Korunan alandaki
yol ağı
Korunan
alan
içindeki
toplu
taşıma araçları

Kapasite
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Park girişi

Park etme
akış

Park yeri imkanları

Yer sayısı
Biletleme
yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel
materyal
Tedarik
Seçenekler

Bilgi imkanları

Yiyecek içecek temini
Ticaret
Kolaylık tesisleri

Patika ağı
Yaban hayatı izleme
noktaları
Aktiviteler

Çalışanlar

X

Tuvaletler
Atıkların
toplanması
Yeterlilik durumu
Sayısı
ve
uygunluğu
seçenekler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Donanımlı

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
Statüsü Tabiatı Koruma Alanı olduğundan sadece bilimsel amaçlı ziyaretler
yapılmaktadır.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi
Kayda değer herhangi bir problem yaşanmamıştır.
5.4.DUPNİSA MAĞARASI SULAK ALANI:
Sulak alan niteliğinde olan Dupnisa Mağarası İlimizde yer alan önemli mağara
ekosistemlerindendir.
Dupnisa mağara sistemi, Yıldız (Istranca) Dağları’nın derin vadilerle yarıldığı
Demirköy İlçesine bağlı Sarpdere Köyü’nün güneybatısında yer alır.
İkinci Jeolojik Zaman'a ait, yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuş mermerler
içerisinde gelişen mağaralar, birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşur. Toplam uzunluğu
2.720 metre olan sistemin üst katını Kuru ve Kız mağaraları oluşturur. Gelişimini tamamlamış
bu mağaralardan 50-60 metre aşağıda Sulu Mağara yer alır. İçinden devamlı bir yer altı nehri
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akan ve deniz yüzeyinden 345 metre yukarıda giriş ağzı bulunan bu mağaranın toplam
uzunluğu 1.977 metredir.
Son noktası ise girişten 61 metre daha yukarıda bulunur. Kız Mağarası, içinde yaşayan
yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalıdır. Sulu mağaranın 250, Kuru
Mağara'nın ise 200 metresi turizme açıktır. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara ise yılın 12 ayı
turizme açık bulunur. Dupnisa'nın Kız Mağarası olarak bilinen bölümünde yaşayan 11 türden
yaklaşık 60 bin yarasanın kış dönemini geçirmesi ve üremesi için 15 Kasım ile 15 Mayıs
arasında ziyarete kapalı tutulur. Dupnisa'nın Sulu ve Kuru mağara bölümleri ise yıl boyunca
ziyaretçilere açık tutulur.
Dupnisa mağara sisteminde 11 yarasa türü ile 184 mağara omurgasızının yaşaması
önemli bir yer altı habitatı olduğunu göstermektedir.
2003 yılında ziyarete açılan, Türkiye mağara literatüründe en bilinen mağaralar
arasında yer alan Dupnisa mağarasının içinde, sürekli akışa sahip yer altı nehri ve bu nehrin
oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreye ulaşan göletler bulunmaktadır.
Kuru ve Sulu mağaralarda süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonunda renge
sahip dev sarkıtlar, dikit ve sütunlar ile perde bayrak taşları ve damla taş havuzları yer alır.
Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler
1- Mağara Gezisi
2- Günübirlik Piknik
3-Doğa Gezileri
4-Fotosafari
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırda ki ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak
7600 kişi.
sayısı
Para harcama
Ziyaretçi Profili

Gelişlerinin
Sebebi

İlk

Yeme-içme için kişi başına ortalama en az 10TL harcama
yapılmaktadır
Bireysel gezginler : % 30
Eşler: %20Aileler : %20
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya
gelmesi şeklinde) : %30
Diğerleri : %............
5 1- Mağara Gezisi
2- Günübirlik Piknik
3-Doğa Gezileri
4-Fotosafari

Kıyaslanabileceği saha
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Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası havaalanına yakınlığı Orta derecede yakın;
arasında)
Özel taşıt
(X)
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
(X)
Diğerleri
( )
(Bisiklet, motosiklet,
yürüyüş, atlı vb.)
Ulaşım için problemler:
Altyapı Analizi
Yetersiz
Yeterli
X
Taşımacılık ağı
X
Yerel ağ(toprak, asfalt)
X
Anayollara bağlantı
X
Yerel genel taşımacılık
X
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
X
İşaret levhaları
X
Genel yer işaret levhaları
X
Bilgi panoları
X
Araçlar için park kapasitesi
X
Bilgi alma ve tercüme
kolaylıkları
X
Restoran sayısı
Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu
Kategori
Sayısı
Turistik
Yerel
1
Yemek Standartları
Barınma imkanları

3 saat

(2-4 saat

Ziyaretçinin Genel
ulaşım
kanaati:
Ulaşımı zordur.

İyi

Açıklama

Açıklama

Çok küçük bir Ekmek
arası ve gözleme standı
bulunmaktadır.
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar: 1
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)

Oteller
Hosteller (Misafirhaneler)
Yatak&kahvaltı oteli
Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon
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Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Sunduğu değerlerden

Tek-eşsiz olanlar var
mı?

Var-Yok
Var.

Neler?
Kuru ve Sulu
Mağara
ekosistemi.
Sarkıt ve
Dikitleri
dikkat
çekicidir.

Hangi
Sahalar

Sunduğu
özellikleri

Biraz farklı ama
değerli olanlar

Alan turist ziyaret döngüsüne
girecek şekilde turistlerin ilgisini
çekecek diğer alanlara yakın mı?
Alandaki yabanıl varlıklar

Diğer ilgi çeken
yerlere benzer olanlar
Evet-Hayır
Hayır.
Bayrak türler

Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Kelebekler
Endemik bitkiler
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme
Memeliler
imkanı
Yarasa
Garanti edilen türler var mı?
Genellikle rastlanma ihtimali
Şans veya mevsime bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler
Yetersiz
Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri

1. Küçük Nal
Burunlu
Yarasa
1.

2.

2.
1 Tür.

Kuşlar

Yeterli

Açıklama

İyi

Durum
Açıklaması

X

Taşıma Kapasitesi Analizi
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
X
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eşit
pay alırlar
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ

Sayfa 86

KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir miktar
para yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,istek ve
önerileri ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı ortaya
çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli destek
veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden
sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı
oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Faaliyet
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Müspet
Piknik

Korunan
alan
üzerindeki
etki
Katı
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Atıklar,
Mağara
Duvarlarına
yazılar,
gürültü
Ahşap Hediyelik
eşyaların satılması,
Dağcılık, trekking
Su sporları
Rafting
Olta balıkçılığı
Normal spor etkinlikleri
Yeme içme

Müspet

Doğa yürüyüşü

Müspet

Mağaracılık

Menfi

Kanyoning
Yaban hayatı gözlemi

Müspet

Bilimsel geziler

Menfi

n
bilinçli
olması
gerekmekte
dir.

Yöre
yemekleri
öne
çıkartılmalı.
Patikalar
dışına
çıkılmamalı
dır.
Belirtilen
yerlerde ve
kurallara
uygun
olarak
yapılmalı.
Belirtilen
yerlerde ve
kurallara
uygun
olarak
yapılmalı.
Belirtilen
yerlerde ve
kurallara
uygun
olarak
yapılmalı.

İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
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Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır

X
X
X
X

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Flora ve faunanın henüz turizmden etkilenmediği,
2-Turistlerin yaban hayatını rahatsız az da olsa ettikleri, bunun da etkin denetim, alan
kılavuzu, uyarılar, otokontrol gibi mekanizmalar ile çözülebileceği düşünülmektedir.
3- Netice olarak, Dupnisa Mağarası’nda ekolojik göstergeler henüz önemli bir tehlike işareti
vermemektedir. Ancak, alan kılavuzu, saha görevlisi, işaretleri tabelalar, bilgilendirme ve
uyarmalar ile iyi bir ziyaretçi yönetim programı yapılarak bu olumsuzluklar önlenebilecektir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Yer
Kapasite 1
2
Alana giriş
X
Altyapı
yolları
Alandaki yol
ağı
Alan
içindeki
toplu taşıma
araçları
Park etme
Park girişi
akış
Yer sayısı
Park yeri imkanları
Biletleme
Yönlendirme
İşaret
Bilgi imkanları
levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi
merkezi
Ofisler
Basılı
ve
görsel
materyal
Tedarik
Yiyecek içecek temini
Seçenekler
Ticaret
Kolaylık tesisleri

Tuvaletler
Atıkların
toplanması
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Patika ağı

Yeterlilik
durumu
ve
Yaban hayatı izleme noktaları Sayısı
uygunluğu
seçenekler
Aktiviteler
Paket doğa
turları
Bisiklet
kiralama
Araç
kiralama
At-katır
kiralama
Yeterli
Çalışanlar
sayıda
Donanımlı

X

X

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
1- Personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir,
2- Sulak Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
4-Saha içindeki geziler için paket turlar oluşturulmalıdır, özel sektörün teşviki lüzumludur,
5- Alan kılavuzlarının sahada görev alması bilgi ihtiyacını da çözecektir,
6- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. işaretlemeler lüzumludur,
7- Yöre halkı teşvik edilmelidir.
Psikolojik Taşıma Kapasitesi:
Kayda değer herhangi bir problem yaşanmamaktadır.
5.5.İĞNEADA LONGOZLARI SULAK ALANI:
Erikli Gölü, Mert Gölü, Pedina
Gölü, Hamam Gölü ve Saka Göllerini
içerisine almaktadır.
Erikli Gölü: Demirköy İlçesi
hudutları
dâhilinde,
Karadeniz
kenarında ve İğneada’ nın Küzeyinde
bulunan Efendi deresinin zamanla
denizi doldurması ile oluşmuş bir lagün
gölüdür.
Bu
gölünde
doğusu
Karadeniz’le, Güneyi İğneada yerleşim alanı, Küzey ve Batısı ise ormanlık alanlarla
çevrilidir. 410 52’ 55” kuzey enlemi ile 270 59’ 11” doğu boylamları arasında yer alan göl, 43
hektarlık bir alana sahiptir. Bu alanın da 36.5 hektarlık gibi büyük bir kısmı sazlıklarla (
Phragmites australis L.) çevrilidir. En derin yeri 1,8 m. olan göl, küzeybatısında yer alan
Efendi deresi ile beslenmekte ve fazla suyunu doğrudan Karadeniz’e boşaltmaktadır.
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Mert Gölü: Koca göl olarak ta
bilinen bu göl Deringeçit deresini zamanla
denizi doldurması ile oluşmuş bir lagün
gölüdür.
Göl,
doğusunda
bulunan
Karadenizden bir kum seddesi ile
ayrılmıştır. Ancak suların yükselmesi ile
birlikte
zaman
zaman
denizle
birleşmektedir. Küzeyi İğneada yerleşim
alnı, Batısı ve Güneyi Istıranca dağları ile
çevrilidir. Bu bölgede bulunan ormanlık
alan yağışların bol olduğu özellikle
ilkbahar ve sonbaharda sular altında
kalmaktadır. Bu nedenle bu bölge Mert Longosu (Koca Longos) olarak ta bilinmektedir.
İğneada’nın 1 km güneyinde 41o 52’ 09” Kuzey enlemi ile 27o 57’ 57” doğu boylamları
arasında yer alan gölün yüzölçümü 222 hektardır. Bu alanın 178 hektarlık bölümü sazlıklarla
(Phragmites australist L.) kaplı olup, en derin yeri 1,5 m.dir. Göl, küzeybatısında yer
alanderin geçit deresi ile beslenmekte ve fazla suyunuda doğrudan denizle birleşerek
Karadeniz’e akıtmaktadır.
Saka Gölü: İğneada’nın güneyinde
yer alan göl Bulanık deresinin
zamanla denizi doldurması ile
meydana gelmiştir. Göl, sazlık ve
ormanlık alanlarla birlikte yaklaşık
55 hektarlık bir alana sahiptir. Bu
alan ilkbahar ve sonbahar sular
altında kalmakta, Avrupa ve Türkiyede nadir bulunan subasar ormanlarını oluşturmaktadır.
Bu nedenlede bu bölgeye Saka Longosu adı da verilmektedir. Tatlı su ekosistemlerinde Fauna
elemanlarını omurgalı ve omurgasız canlılar oluşturmaktadır. Bu canlılar çoğunlukla havza
içerisindeki kirlenmemiş ya da az kirlenmiş akarsularda ve göl, gölet ve barajlarda dağılım
göstermektedir.
Pedina Gölü: İğneada’nın 25 km güneyinde Hamam gölünün 5 km batısında bulunan bu göl,
Hamam gölü gibi tamamen orman içerisinde yer almaktadır. 41o 49’ 56” küzey enlemi ile 27o
55’ 30” doğu boylamları arasında bulunan gölün yüz ölçümü 10 hektar, en derin yeri 2.10 m
dir. Göl orman içerisinden gelen küçük derelerin yanı sıra Peda deresi ile beslenmekte, fazla
suyunu da bir kanalla Bulanık dereye başaltmaktadır.
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Hamam Gölü: İgneada’nın 20 km güneyinde etrafı tamamen ormanlık alanla çevrili
olan göl, Karadeniz’e 2 km uzaklıkta 41o 49’ 32” Küzey enlemi ile 27o 57’ 19” Doğu
boylamı arasında yer alır. Denizden yüksekliği yaklaşık 20 m, yüzölçümü 19 hektar ve en
derin yeri 2.6 m. dir. Orman içinden gelen çok sayıda küçük derelerle beslenen göl fazla
suyunu Güneydoğusunda bulunan bir kanalla Bulanık dereye boşaltmaktadır.

Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler
1-Göl ve çevresinde gezinti,
2-Botanik gözlemciliği,
3-Fauna incelemeleri
Sahanın Doğa Turizmi Yönetimi Amaçları
-Yüksek kalitede küçük ölçekli hizmetler ile yerli ve yabancı konuklara iyi bilgi ve
açıklamalar içeren, iyi yönetilen ekoturizm köyleri ağı oluşturmak;
- Nitelikli Alan Kılavuzları yetiştirmek,
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- Nitelikli konaklama yerlerinin oluşmasını teşvik etmek;
-Yürüyüş patikalarından oluşan bir ağ kurmak, doğa gezileri için rotalar ve noktalar
belirleme ve bunlara ulaşım ve bilgilendirme planı geliştirmek.
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırda ki ziyaretçi Sahayı gezmek maksatlı gelen ziyaretçi yaklaşık olarak 1.000
kişidir.
sayısı
Harcama yapılacak herhangi bir tesis bulunmamaktadır.
Para harcama
Bireysel gezginler : % ….
Ziyaretçi Profili
Eşler: %.............Aileler : %60
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya
gelmesi şeklinde) : %35
Diğerleri : %5
Gelişlerinin
İlk
5 1-Göl ve çevresinde gezinti,
2-Botanik gözlemciliği,
Sebebi
3-Fauna incelemeleri
Kıyaslanabileceği saha Acarlar Longozu
Ulaşılabilirlik Analizi
Sahanın Uluslararası havaalanına yakınlığı Orta derecede yakın;
arasında)
Özel taşıt
(X)
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
(X)
Diğerleri
(X)
(Bisiklet, motosiklet,
yürüyüş, atlı vb.)
Ulaşım için problemler:

Altyapı Analizi
Taşımacılık ağı
Yerel ağ(toprak, asfalt)
Anayollara bağlantı
Yerel genel taşımacılık
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
İşaret levhaları
Genel yer işaret levhaları
Bilgi panoları
Araçlar için park kapasitesi
Bilgi alma ve tercüme kolaylıkları
Restoran sayısı

Yetersiz

Yeterli

İyi

3 saat

(2-4 saat

Ziyaretçinin Genel
ulaşım
kanaati:
Ulaşım zordur.

Açıklama

X
X

X
X
X
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Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu
Kategori
Sayısı
Açıklama
Turistik
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yemek Standartları
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar:
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
Barınma imkanları
(iyi-kötü-orta)
Oteller
Hosteller (Misafirhaneler)
Yatak&kahvaltı oteli
Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon
Sahanın kendine has seçkin ve diğer önemli özellikleri;
Var-Yok
Tek-eşsiz
olanlar
var
mı?
Var.
Sunduğu değerlerden

Alan turist ziyaret döngüsüne
girecek şekilde turistlerin
ilgisini çekecek diğer alanlara
yakın mı?
Alandaki yabanıl varlıklar

Neler?
Farklı
ekosistemlerin
birarada
bulunması,
Subasar
Ormanları,
Kumul
Ekosistemi,
Göl Ekosistemi
vs

Biraz farklı ama değerli
olanlar

Var.

Kuş habitatları,
Flora Kumullar

Diğer ilgi çeken yerlere
benzer olanlar
Evet-Hayır

Var.

Kumsallar

Hangi
Sahalar
-

Sunduğu
özellikleri

Hayır
Bayrak türler
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Diğer ilginç yaban hayatı
(fauna)

Küçük Yeşil
Ağaçkakan,

Sadece Kuzey
Trakyada yayılış
göstermektedir.

Küçük
Kerkenez
Kurt, Yaban
domuzu,
karaca,

Gösterge türdür.
Yaban
hayatı
varlığı özel bir
zenginlik içerir.
75 tür.
3 tür.

Kelebekler
Endemik bitkiler
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme
imkanı
Garanti edilen türler var mı?
Genellikle rastlanma ihtimali
Şans veya mevsime bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Sahadaki tesisler

Memeliler

Kuşlar

Açıklama

Su kuşları
Göçmen
kuşlar
Yetersiz

Yeterli

İyi

Durum
Açıklaması

Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri
Taşıma Kapasitesi Analizi
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
X
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden
eşit pay alırlar
X
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir
miktar para yatırımı yapabilir
X
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
X
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,
istek ve önerileri ele alınıyor
X
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
X
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
X
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
X
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
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Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda
sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı
ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli
destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim
veriliyor
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği
turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı
oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar
vermiyor
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına
yardımcı oluyor
Turizm hayat kalitesini artırıyor

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Faaliyet
Genel
etkiler
Müspet
/menfi
Kamping&piknik
Müspet

Korunan
alan
üzerindeki
etki
Katı atıklar

Kabul
edilebilir

Etki
Kabul
edilemez

Kabul
edilebilir
ancak;
Katı atıklara
ait
çözümler
gerekir.

Ahşap Hediyelik eşyaların
satılması,
Dağcılık,trekking
Su sporları
Olta balıkçılığı
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Normal spor etkinlikleri
Yeme içme
Doğa yürüyüşü

Müspet

X

Patikalar
dışına
çıkılmamalıdır

Yaban hayatı gözlemi

Müspet

X

Bilimsel geziler

Müspet

X

Belirtilen
yerlerde
ve
kurallara
uygun olarak
Alan kılavuzu
eşliğinde,

İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır

1

2

3

4
X

5

X
X
X
X
X
X
X

Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
1- Flora ve faunanın henüz turizmden etkilenmediği,
2- Özellikle kumul alanlarda patika dışına çıkan turistlerin olduğu, bunların zararlara sebep
olabileceği, uyarı, işaretlemeler ve alan kılavuzu sistemi ile bunların çözülebileceği,
3- Turistlerin yaban hayatını az da olsa rahatsız ettikleri, bunun da etkin denetim, alan
kılavuzu, uyarılar, otokontrol gibi mekanizmalar ile çözülebileceği düşünülmektedir.
4- Netice olarak, İğneada Longozları Sulak Alanı ekolojik göstergeler henüz önemli bir
tehlike işareti vermemektedir. Ancak, alan kılavuzu, saha görevlisi, işaretleri tabelalar,
bilgilendirme ve uyarmalar ile iyi bir ziyaretçi yönetim programı yapılarak bu olumsuzluklar
önlenebilecektir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
Altyapı

Yer
Kapasite
Sulak alana giriş
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Park girişi
Park yeri imkanları

Bilgi imkanları

Yiyecek içecek temini
Ticaret

yolları
Sulak alandaki yol
ağı
Sulak alan içindeki
toplu
taşıma
araçları
Park etme
akış
Yer sayısı
Biletleme
Yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel
materyal
Tedarik
Seçenekler

X
X

Kolaylık tesisleri

Tuvaletler
Atıkların
toplanması
Yeterlilik durumu
Patika ağı
ve
Yaban hayatı izleme noktaları Sayısı
uygunluğu
seçenekler
Aktiviteler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Çalışanlar
Donanımlı

X

X
X

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
1- İdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye edilmelidir,
2- Sulak Alan ve Milli Park alanının çakışması ve Gelişme Planlarının olmaması yatırım
yapmaya engel olmaktadır.
3- Uzun Devreli Gelişme Planı ve Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
4-Alan kılavuzlarının sahada görev alması bilgi ihtiyacını da çözecektir,
5- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. işaretlemeler lüzumludur,
6- Sahada tuvalet vb. temel ihtiyaçların karşılanması için altyapı çalışmalarına ağırlık
verilmelidir,
Psikolojik Taşıma Kapasitesi:
Kayda değer herhangi bir problem yaşanmamaktadır.
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5.7.TEKKAYA
Tekkaya öneri Yıldız Dağları
Biyosfer alanına bitişik ve sınırda,
araştırmalar süresince alınan GPS kayıtları
ile de kanıtlandığı gibi Mahya Tepe’nin
güneydoğusunda yer alır. Alanda ormanlar
doğu kayını ve meşe-kayın şeklindedir,
baskın olarak Yıldız Dağları Rhodendron doğu kayın ormanları bulunur. 700-800
m’lere ulaşan yükseklikleri ve buralarda
bulunan kayalık açıklık alanlar bitki
çeşitliliği açısında çok önemlidir. Örneğin
Calluna vulgaris (funda) fundalıkları dikkate
değer alanlardır.
Tekkaya koruma statüsüne sahip değil ancak sıcak nokta Önemli Bitki Alanlarından 4Istranca Dağları içinde yer alır.
Alanda toplam 133 takson tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi endemik ve küresel
ölçekte tehlike altında (Cirsium baytopae) iki tanesi (Cyclamen coum var. coum (siklamen) ve
Vaccinium arctostaphylos (ayıüzümü)) Bern Sözleşmesi Ek Liste 1’de yer alır ve beş takson
ulusal ölçekte tehdit altındadır. Ek olarak, henüz Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitap’ta
listelenmemiş Linum hirsutum subsp. byzantinum [VU] ve Rosa agrestis [LC] türleri oldukça
nadir oldukları göz önünde tutulmuştur. Bern Sözleşmesi Sonuç Bildirgesi No.4 (1996)’da yer
alan beş tehlike altında habitat belirlenmiştir.
Tekkaya (Ağlayan Kaya, Monopetra) Mono Petra’nın Bulgar bir eşkıya olduğu, bu
dağlarda bir dönem eşkiyalık yaptığını yol kestiği rivayet ediliyor. Saklandığı kayalıklar,
Yıldız Dağları’nın özellikle güney eteklerine hakim zirvelerinden birinde bulunuyor. Mono
Petra, Bulgarca’da “tek kaya” manasına da geliyor.
Sahanın Doğa Turizmi Potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler
1-Doğa yürüyüşü,
2-Dağcılık,
3-Fotosafari,
4-Yaban Hayatı Gözlemciliği,
5-Kamp-Karavan Turizmi
6-Adrenalin gezileri (kaya tırmanıcılığı vb) açısından uygun imkanlara sahiptir.
Sahanın Turizm Talebi Değerleri tablosu
Halihazırdaki ziyaretçi Sahaya genellikle doğa yürüyüşü ve dağcılık, adrenalin gezileri
amaçlı ziyaretçiler gelmektedir.
sayısı
Harcama yapılabilecek herhangi bir tesis bulunmamaktadır.
Para harcama
Bireysel gezginler : %15
Ziyaretçi Profili
Eşler: %.............Aileler : %.............
Tur grupları (tanıdık ve benzer talepteki kişilerin bir araya
gelmesi şeklinde) : %80
Diğerleri : %5
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5 1-Doğa yürüyüşü,
2-Dağcılık,
3-Fotosafari,
4-Yaban Hayatı Gözlemciliği,
5-Kamp-Karavan Turizmi
6-Adrenalin gezileri (kaya tırmanıcılığı vb) açısından uygun
imkanlara sahiptir.
Kıyaslanabileceği saha
Gelişlerinin
Sebebi

İlk

Ulaşılabilirlik Analizi
Orta derecede yakın; 3 saat (2-4 saat arasında)
Sahanın Uluslararası havaalanına
yakınlığı
Özel taşıt
(X) Ziyaretçinin Genel
Alana Ulaşım
Toplu taşıma
( )
ulaşım kanaati:
Diğerleri
( )
Ulaşımı oldukça
(Bisiklet,
motosiklet, zorludur.
yürüyüş, atlı vb.)
Ulaşım için problemler:

Altyapı Analizi
Yetersiz
X
Taşımacılık ağı
X
Yerel ağ(toprak, asfalt)
X
Anayollara bağlantı
X
Yerel genel taşımacılık
X
Programlar
Ücretler
Ring patikaları
X
İşaret levhaları
X
Genel yer işaret levhaları
X
Bilgi panoları
X
Araçlar için park kapasitesi
X
Bilgi alma ve tercüme kolaylıkları
Restoran sayısı

Yeterli

İyi

Açıklama

Yeme içme konaklama analizi
Restoranların durumu

Yemek Standartları
Barınma imkanları

Kategori
Sayısı
Açıklama
Turistik
Yerel
Yüksek standartlı yemek sunanlar
:
Yeterli ve yöresel standartta yemek sunanlar:
Kötü standartta yemek sunanlar
:
Kategori
Kuruluş Sayısı
Yatak Sayısı
(iyi-kötü-orta)
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Oteller
Hosteller (Misafirhaneler)
Yatak&kahvaltı oteli
Rota üstü kulübeler
Bungalov tarzı
Kamp alanı
Diğerleri: Pansiyon

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

Alan turist ziyaret döngüsüne
girecek şekilde turistlerin ilgisini
çekecek diğer alanlara yakın mı?
Alandaki yabanıl varlıklar

Tek-eşsiz olanlar var
mı?
Biraz farklı ama değerli
olanlar
Diğer ilgi çeken yerlere
benzer olanlar
Evet-Hayır
Bayrak türler
Diğer ilginç yaban
hayatı (fauna)
Kelebekler

Neler?

Var

Manzara

Hangi
Sahalar

Sunduğu
özellikleri

1.
1.

2.
2.
….. tür
……. tür

Endemik bitkiler,

Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı (Varsa)
Tatmin edici yaban hayatı izleme imkanı Memeliler
Garanti edilen türler var mı?
Yaban
Genellikle rastlanma ihtimali
domuzu
Şans veya mevsime bağlı olanlar
Alanda bulunan tesisler
Yetersiz
Sahadaki tesisler

Kuşlar

Açıklama

Yırtıcı
Kuşlar

Yeterli

İyi

Durum
Açıklaması

Rekreasyonel tesisler
Spor tesisleri
Diğerleri
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Taşıma Kapasitesi Analizi
Sosyal ve ekonomik taşıma kapasitesi
Değerlendirme Şekli: 1- Tamamen Sağlanabiliyor, 2- Genel Olarak Sağlanıyor, 3- Veri Yok,
4- Çoğunlukla Sağlanamıyor 5- Hiç Sağlanamıyor
1
2
3
4
5
Göstergeler
Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen
gelirden eşit pay alırlar
Tüm ilgi grupları turizm gelişimine oranlı bir
miktar para yatırımı yapabilir
Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır
Turizm gelişimiyle ilgili paydaşların ihtiyaç,
istek ve önerileri ele alınıyor
Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor
İlgi gruplarının birbiriyle olan ilişkileri iyi
Beraber çalışmanın önemi biliniyor
İyi bir işbirliği içindeler
Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor
Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi
Diğer sektörler de turizm gelişimine fayda
sağlıyor
Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor
Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm
gelişiminden sonra gelişme gösterdi
Turizm gelişimi istihdamı artırma beklentilerini
karşılıyor
Yerel halk, özellikle gençler için yeni iş imkanı
ortaya çıktı
Kendi turizm işini kurmak isteyenlere yeterli
destek veriliyor
Turizm işi kurmak için eğitim ve öğretim
veriliyor
X
Planlı turizm uygulaması yapılıyor
Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği
turizmden sonra zarar görmemiştir.
Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden
faydalanır
X
Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir
Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı
oluyor
Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için
yardımcı oluyor
X
Turizm gelişimi peyzaj dokusuna zarar
vermiyor
X
Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor
Turizm kültürel manzaranın korunmasına
yardımcı oluyor
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Turizm hayat kalitesini artırıyor

Sosyal ve Ekonomik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;

Faaliyet

Kamping&piknik

Ahşap Hediyelik
eşyaların satılması,
Dağcılık,trekking

Ekolojik taşıma kapasitesi analizi
Genel
Korunan
etkiler
alan
Kabul
Müspet
üzerindeki
edilebilir
/menfi
etki
Müspet
Katı Atıklar

Etki
Kabul
edilemez

Kabul
edilebilir
ancak;
Katık
atıklar için
çalışma
yapılmalıd
ır.

Belirtilen
yerlerde
ve belirli
kurallar
dahilinde
yapılmalıd
ır.

Menfi

Su sporları
Rafting
Olta balıkçılığı
Normal spor etkinlikleri
Yeme içme
Doğa yürüyüşü
Mağaracılık
Kanyoning
Yaban hayatı gözlemi
Bilimsel geziler
İzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aşağıdaki şekilde incelenmelidir.
1- Tamamen doğru, 2- Genel olarak doğru, 3- Veri yok, 4- Çoğunlukla yanlış, 5- Hiç yok,
Ekolojik taşıma kapasitesinin etkileri;
Ekolojik göstergeler
Bitkiler turizm artışından etkilenmemektedir
Yürüyüş yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar veriyor
Turizmden dolayı daha fazla toprak erozyonu meydana gelmektedir
Korunan alanın suları gözle görünür şekilde kirlenmektedir
Turizm gelişimi sebebi ile balık miktarı azalmıştır
Korunan alanın yer altı suları içme suyu olarak kullanılabilir
Turistler yaban hayatı için rahatsız edici bir faktördür
Turizmden dolayı flora ve faunada ölümler artmıştır
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Ekolojik Taşıma Kapasitesi Verilerini Değerlendirme Sonuçları;
Flora turizmden etkilenmemektedir.
Fiziki/idari Taşıma Kapasitesi İncelemesi ve Değerlendirmesi;
Fiziki/idari taşıma kapasitesi
(1-Akıcı, yeterli 2- İyi, 3- Fena değil, 4- Kötü, 5- Çok Kötü)

Altyapı

Park girişi
Park yeri imkanları

Bilgi imkanları

Yiyecek içecek temini
Ticaret
Kolaylık tesisleri

Patika ağı
Yaban hayatı izleme
noktaları
Aktiviteler

Çalışanlar

Yer
Alana giriş yolları
Alandaki yol ağı
Alan içindeki toplu
taşıma araçları
Park etme
akış
Yer sayısı
Biletleme
yönlendirme
İşaret levhaları
Yetkililer
Ziyaretçi merkezi
Ofisler
Basılı ve görsel
materyal
Tedarik
Seçenekler

Kapasite

Tuvaletler
Atıkların
toplanması
Yeterlilik durumu
Sayısı
ve
uygunluğu
seçenekler
Paket doğa turları
Bisiklet kiralama
Araç kiralama
At-katır kiralama
Yeterli sayıda
Donanımlı

1

2

3
X

4

5

X

Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden yapılan değerlendirme;
Alanın statüsü olmayıp korunan alan (tabiat parkı) önerisi yapılmıştır, bu anlamda
Fiziki/İdari taşıma kapasitesi yönünden değerlendirilmesi henüz yapılamamaktadır.
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Psikolojik Taşıma Kapasitesi
Kayda değer herhangi bir problem tespit edilmemiştir.
KIRKLARELİ

İLİ

VE

İLÇELERİNİN

KIYAS

YÖNTEMİ

İLE

KISA

DEĞERLENDİRMESİ
Karşılaştırma yöntemi, kapsam dahilindeki unsurun benzerleri ve rakipleri ile
arasındaki farkı görmesi ve daha ilerlemesine itici güç olması amaç 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 oluğu hususta takip ettiği yolun ilçede/ilde
alınabilirliği araştırılmaktadır.
KIYAS YÖNTEMİ İLE DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BAZI
İLÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KIRKLARELİ İLİ
İlçe
Kıyaslanan İl/ilçe
Kıyaslama sebebi,
Örnek Alınacak
Deneyim
Demirköy
Borçka
İklim, doğa
Deniz
ve orman
kültürü,
Camili
Biyosfer
Rezerv
Alanı
Ekoturizm
faaliyetleri
Demirköy
Manavgat
Doğa
Manavgat
Şelalesi
etrafındaki ekoturizm
faaliyetleri Dupnisa
Mağarası için örnek
olabilir.
Devrek, hediyelik eşya
Vize
Devrek
Doğa ve Turizm
üretimi vb. konularda
başarılı
çalışmalar
örnek alınabilir.

6.KIRKLARELİ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ STRATEJİLERİ
6.1.Geliştirme Stratejisi
Strateji 1.
Doğa turizmi yatırım projelerine uygulanmak için teşviklerin sağlanması ile Kırklareli’ne
turizm sektöründe yatırımların arttırılması.
Strateji 2.
Sürdürülebilir doğa turizmi ürünlerinin, turistik kalkınma sürecinde zarar görmek yerine,
faydalı olan yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum içinde işlenmesi.
Strateji 3.
Yüksek potansiyele sahip ilçelerede yerel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak öne
çıkarılması.
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Strateji 4.
Ürün çeşitliliğini artırma yoluyla, gelirlerin artırılmasının sağlanması.
6.2.Pazarlama Stratejisi
Strateji 1.
Milletler arası, ülke geneli, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ülke
çapında tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktaları bazında tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerine başlanması.
Strateji 2.
Doğa turizmi ürünlerinin her bileşeninde toplam kalite yönetiminin, sertifikasyonun etkin
kılınması.
Strateji 3.
Toplumun farklı kesimlerine uygun fiyatta, kaliteli turistik ürün alternatiflerinin sunulması,
faydalandırmada yüksek ekonomik güç sahibi olmanın gerekmemesi.
6.3.Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi
Strateji 1.
Koruma ilkeleri ve ziyaretçi yönetim kriterleri ile yaygınlaştırılması, bunun yanında, müşteri
beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyaretçi yönetiminin sağlanması.
6.4.İzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin
izlenmesi)
Strateji 1.
Turizmin etkilerinin izlenmesi için, izleme birimlerince göstergelerden yararlanılması.
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6.1 .KAPASİTE GELİŞTİRME Amaç: ilgili paydaşların turizm(ekoturizm) açısından kapasitelerini geliştirmek

Eylem no

Öncelik

Eylem

1

1

Açıklama

Yapacak kişi ve
kuruluşlar

İşbirliği
ortakları

Süresi
Başlangıç
tarihi

Ekoturizm eğitimi

Yerel halkının eko-turizm hakkında eğitimi,
Ekoturizme
sunulabilecek
ürünlerin
geliştirlmesi
ürünleri
geliştirilmesi
konusunda eğitilmesi.

İTM, OSİ, HEM

Belediyeler,
Muhtarlıklar,
STK

2015

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
7

Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9

2
0
2
1

Göstergeler

2
0
2
3

Bu konuda plan süresince 15 kurs açılarak
225 kişinin eğitilmesi sağlanacak.
2

1

Ekoturizm Konseyi ve
Ekoturizm Dernekleri
Kurulması

Eko-turizmde hedef birliğinin sağlanması,
işbirliği için sözleşme imzalanması

İTM, Kişiler, Özel
girişim

Muhtarlıklar,
belediyeler,
KY

2015

3

1

Hizmet ve Ürün Kalitesinin
Geliştirilmesi

Eko-turizm hizmetlerinin kademeli olarak
geliştirilmesi için bir yerel nitelikler
standardı oluşturuşması, geleneksel köy
evlerinin
pansiyona
dönüştürülmesi
projelerinin yapılması, geleneksel düğün
kompozisyonunun
canlandırılması/yaygınlaştırılması,
plan
dönemi sonunda standartlara uygun
toplam 10 adet ev pansiyonu oluşturulması

KY, İTM, OSİ, İÖİ,
B, Özel
Girişimciler

Belediyeler,
Muhtarlıklar

2015

4

1

Doğa Koruma Eğitimcileri
Yetiştirmek

Doğa Eğitimi için görev alacak eğitimcilerin
eğitilmesi, plan dönemi içinde 15 adet
eğitici eğitmek

OSİ, Üniversiteler

TEMA Vakfı,
DKMPGM

2014

5

1

Yöre Halkının Doğa Eğtimi

Doğayı anlatmak için yöre halkının

OSİ; ÜN, KY,HEM

Muhtarlıklar,

2013
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eğitilmesi, ayrıca çocukların eğitimi,

Belde
Belediyeleri,İ
MEM

Plan dönemi boyunca 200 yetişkin, 500
çocuğa doğa eğitimi verilmesi
6

2

Gönüllülük Sisteminin
Oluşturulması

Doğa Gönüllülerinin seçimi

OSİ, ÜN, KY, B

STK, TEMA

2013

Plan Dönemi boyunca her ilçede 5 er adet
gönüllü seçilmesi
7

3

Deneyim Paylaşımı

Deneyim
paylaşım
programları
oluşturulacaktır, kıyaslama bölgeleri ile ve
ülke düzeyinde deneyim paylaşımı için 3
adet karşılıklı gezi düzenlenecektir.

Yöre Halkı, KY,
İTM, İÖİ, Özel
Girişimciler

8

2

Rehber Eğitimi

Kırklareli genelindeki alanlara yönelik
tamamı yöre halkından olmak üzere plan
döneminde 20 adet Alan Kılavuzu
yetiştirilmesi

OSİ, ÜN, B, KY,
MEM

STK, TEMA

2014

9

2

Haritaların oluşturulması

Ekoturistler için rotaların yer aldığı
haritaların oluşturulması ve basımı

İTM, OSİ, KY, İÖİ

STK

2014

10

2

İlgi gruplarının eğitimi

Hedef birlikteliği için ilgi gruplarının
workshoplarla, toplantılarla hedefe
yönlendirilmesi, hedef birliğinin sağlanması

İTM, OSİ, Valilik,
KY, B

Belediyeler

2014

11

2

Üniversitelerle İşbirliği

Hertürlü faaliyetin planlama, geliştirme ve
uygulama safhalarında Kırklareli içinde ve
yakınındaki üniversitelerden bilimsel destek
alınması için işbirliği yapılacaktır.

OSİ, İTM, ÜN.

STK

2013

12

1

Yerel profesyonel av kılavuzu
eğitimi

Av Turizmine profesyonel yaklaşım
sağlanacaktır.

OSİ, HEM, ÜN

2014

13

3

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı ziyaretçilerle iletişim sağlanacaktır.

OSİ, HEM, ÜN

2015
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14

1

Kurtarma Timlerinin
Kurulması

Dağ ve Mağara kurtarma timlerinin
kurulması sonucunda ziyaretçilerin
güvenliği sağlanacaktır.

OSİ, AFAD,
Kaymakamlıklar

2013

6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI Amaç; altyapıyı güçlendirmek veya geliştirmek,
Eylem

Açıklama

Yapacak kişi ve
kuruluşlar

İşbirliği
ortakları

Süresi

Eylem no

Öncelik

Başlangıç
tarihi

1

1

Atık yönetimi

Katı atıkların yönetimi konusunda,
vahşi depolama yapılması
engellenecektir.

Muhtarlıklar(M) Belediyeler,(B) İl
özel idaresi (İÖİ)

STK, Çevre ve
Şehircilik md
(ÇŞM)

2014

2

1

Alan Düzenleme

Kamping alanlarının ve günübirlik
alanların düzenlenmesi.

İl Turizm Md.
(İTM),
Kaymakamlıklar

STK. ÇŞM

2014

3

1

Hizmet üniteleri
geliştirme

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

KY, İÖİ , Orman
ve Su İşleri Md
(OSİ) Özel
girişim( ÖG)

STK

2014

4

1

Turizm Bilgilendirme
Merkezleri kurulması

Favori
ilçelerde
bilgilendirme
merkezleri
kurulacaktır,
Bu
merkezlerin atıl okul binaları veya köy
evlerinin
kiralanması
veya
restorasyonu ile oluşturulması. 2023e
kadar 2 ayrı yerde bilgilendirme
merkezi kurulacaktır.

İTM, OSİ, KY,
B, İÖİ

STK, TEMA

2014
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2
0
2
3

Sayfa 109

KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

Trekking güzergahı olarak tespit edilen
sahalarda patika düzenlemeleri ve her
türlü tanıtıcı, bilgilendirici elemanların
yapımı ve yerine konması 2023 yılına
kadar tamamlanacaktır.
Doğa Eğitim Merkezi ve Ziyaretçi
Merkezinde Doğa Müzesi köşelerinin
oluşturulması.
Ziyarete açılabilecek mağaraların
tespit çalışmasının yapılması ve
Mağaraların ziyarete açılması için
gerekli düzenlemelerin yapılması
Favori ilçelerde Dağ bisikleti patikası
ağı için altyapı, araştırma ve
organizasyonun tamamlanması,
İl ve ilçelerde butik otel ve
pansiyonculuğun
arttırılması
ile
ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçları en
üst seviyeye getirilecektir.

5

1

Patika düzenlemeleri
(trekking yol ağı
oluşturma ve düzenleme)

6

2

Doğa Müzesi kurulması

7

3

Mağaraların Ziyarete
Açılması

8

2

Dağ bisikleti parkurları

9

1

Butik otel ve
pansiyonların arttırılması

10

2

Kırsal kesimlerdeki yol
kalitesinin arttırılması

11

1

Yürüyüş platformlarının
yapılması

12

1

Sportif olta balıkçılğına
uygun iskelelerin
yapılması

Köy ulaşım yollarının ve orman yangın
yollarının
iyileştirilmesiyle
ziyaretçilere kaliteli ulaşım imkanı
sağlanacaktır.
Yürüyüş
platformlarının
ve
işaretlemelerin yapılması ziyaretçi
güvenliğini sağlayacaktır.
Sportif olta balıkçılığı meraklılarına ve
sportif olta balıkçılığı turizmine altyapı
oluşturulmuş olacaktır.

13

1

Kuş gözlem kulelerinin
yapılması

Uygun sulak alanlara kuş gözlem
kuleleri yapılarak kuş gözlemciliği ve
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İTM, OSİ, Ky,
B, İÖİ,

STK

2013

OSİ, İTM, Ky,
B, İÖİ

STK
Üniversiteler

2016

İTM, PSİ, Ky,
İÖİ

STK,
Üniversiteler

2015

OSİ; İTM, Ky,
İÖİ; B

STK

2015

Ky, Turizm
İşletmeleri,
İKTM,
Kaymakamlıklar
Belediyeler,
Muhtarlıklar,
İÖİ
Valilik,
İÖİ,OGM,OSİ

2015

OSİ,
Kaymakamlıklar

2015

OSİ, İl Gıda
Tarım
Hayvancılık
Müd., İl Kültür
ve Turizm Müd.
OSİ

2015

2015

2014
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14

1

Turizm alanlarına
manzara seyir noktası ve
seyir terasları yapılması

kuş gözlemciliğine dayalı turizm
altyapısı oluşturulmuş olacaktır.
Turizm alanlarında seyir noktası ve
seyir terasları yapılarak cazibe
arttırılacaktır.

Özel İdareler,
Belediyeler,
Kaymakamlıklar
,Muhtarlıklar,
OSİ

2014

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

Açıklama

Yapacak kişi ve
kuruluşlar

İşbirliği
ortakları

Süresi

Eylem no

Öncelik

Başlangıç
tarihi

1

1

Doğal ve Kültürel ürün
envanteri ürünleri
sunuma hazır hale
getirme

Geleneksel hayat tarzı, kültüre ilişkin
olarak doğadan toplanan, üretilen gıda
maddeleri veya doğal materyalden
üretilen el sanatları vb. Değerlerin
tespiti, satılabilir hale getirilmesi, sözlü
değerlerin envanteri, bunların turizme
sunulabilir hale getirilmesi.

iTM, OSİ, Ky,
HEM,

2

1

Milli ve Milletlerarası
seviyede tanıtım

OSİ; İTM, Ky,
B, İÖİ,

3

1

Ekolojik ürün satış
merkezleri

Sunuma ve tanıtıma ait senaryonun
katılımcılıkla
oluşturulması
ve
çerçevede Milli ve Milletlerarası
düzeyde tanıtım
materyallerinin basımı( WEB sitesi,
yeterli miktarda broşür, rota haritası,
CD, tanıtım filmi vb.)
Favori ilçelerde yöre insanının ürettiği
ekolojik ve doğadan toplanan ürünlerin
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İTM, Oİ, Tarım
Md. İÖİ B

STK , ÜNİ

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
7

Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9

2
0
2
1

Göstergeler

2
0
2
3

2014

2015

TEMA

2014
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4

1

Ev pansiyonculuğu

5

1

Tur opreratörlerine saha
tanıtımı ve Ekotur
destinasyonları

6

2

Müşteri beklenti ve
memnuniyet anketleri

7

2

Eko köy ve Eko beldeler

8

1

Yerel standardı koruma

9

2

İyi örnekleri öne çıkarma

satışına yönelik 2 adet satış yerinin
oluşturulması, vatandaşların üretim ve
satış için yönlendirilmesi.
Favori
ilçelerde
aynı
kalite
standardındaki
Pansiyonların
pazarlama
ağı
içine
alınması
sağlanacak,
Tur opartörlerine sahanın gezdirilerek
tanıtımı,
görüşlerinin
alınması,
isteklerinin
değerlendirilmesi,
destinasyon
şekillendirmelerinin
yapılması,bu destinasyonlar üzerinde
hizmet
kalitesi
ağı
kurulması,
destinasyonları destekleyici, olumlu
etkileyici eklerin tespiti.
Ziyaretçilerin beklentileri ve verilen
hizmetlerden memnuniyetinin peryodik
olarak ölçülmesi, her yıl 150 şer kişi
ile, sezon başı, ortası ve sonunda
toplam 3 anket yapılacaktır.
Saha içinde doğal ve kültürel değerleri
bozulmamış veya küçük bir çaba ile bu
değerlerinin sunumu ve korunması
kolayca başarılabilecek ve ekolojik
uygulamaların 3 köy için Ekoköy
olarak dizaynı ve sunulması, bu konuda
diğer koruma alanlarına örnek olacak
pilot uygulama yapılması,
Eko-turizm hizmetlerinin kademeli
olarak geliştirilmesi için bir yerel
nitelikler standardı oluşturulması, bu
şekilde orijinalliğin korunması ile
bozulma ve kültürel melezleşmenin
önüne geçilmesi
Yılda bir kez Örnek pansiyon, Örnek
lokanta, Örnek Ürün satış yeri seçimi,
bunlara göre kalite standartlarının
diğer aynı faaliyette bulunan kişi ve
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İTM; B, Ky, İÖİ,
Özel Gr.

2016

İTM, OSİ;
Valilik, K, B,
İÖİ,

STK, KTM

2014

İTM ,OSİ, KY

ÜNİ

2014

İTM, OSİ, Ky,
İÖİ,

Muhtarlıklar
TEMA

2015

İTM OSİ Ky

STK

2014

İTM OSİ İOİ Ky

STK

2016
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10

1

Sertifika/kalite standardı
programı

11

2

Yeni tesisler

12

2

Kurallar sistemi

13

1

Organik tarım

14

1

Yapı sistemi

15

1

Avlaklarda av sayısının
arttırılması

16

1

Avlaklarda av kaynağına
yem takviyesinin
yapılması

17

1

Avlakların tanıtılması

kurumlara yaygınlaştırılması
Pansiyonculara, lokantalara, ekolojik
ürün üreticilerine yönelik sertifika ve
kalite standardı programının
hazırlanması ve uygulanması
Zamanla gelişim gösteren ve
potansiyeli artan yerlere belirlenmiş
ekoturizm standartlarına uygun yeni
eko-turizm tesisleri
Tur operatörlüğü, Rota kılavuzluğu,
pansiyonculuk ve yerel ürünlerin satışı
konusunda halkın da benimsediği bir iş
düzenini ve kurallar sistemini ortaya
koyan mekanizma geliştirmek,
Korunan alanlarda organik tarımla
üretim prensiplerinin yerleştirilmesi,
plan dönemi sonunda sahaların yüzde
10 unda organik tarımın yapılıyor
olmasının sağlanması,
Favori ilçelerde, köy, belde ve ilçelerde
yeni yapılacak yapıların tamamen yerel
mimariye uygun olmasının zorunlu
hale getirilmesi

İTM HEM Ky B
OSİ
Özel Gr. OSİ,
Ky İÖİ, İTM
İTM, OSİ, Ky,
B, Tur
oparatörleri,
Hizmet
üretenler
İTM, OSİ,
İL tarım Md.

B, ÇŞM, M. Ky

Üniversiteler
, STK,
Hizmet
üretlenler
STK,
Belediyeler

2015

2015

2015

Muhtarlıklar
, STK,

2015

STK,
Mimarlar
Odası

2016

Avlaklarda av potansiyelini artıracak
ve av turizminin cazibesini
arttıracaktır.
Avlaklarda av potansiyelini artıracak
ve av turizminin cazibesini
arttıracaktır.

OSİ, Avlak
İşletmecileri

2013

OSİ,Avlak
İşletmecileri,
Avcı Dernekleri

2013

Avlaklar ve av kaynakları fuarlar,
yabancı ve yerli televizyonlar, av
dergileri vb. kaynaklarla ya da yerli ve
yabancı av turizm acentalarıyla
görüşerek tanıtılması sağlanacaktır.

OSİ, Avcı
dernekleri,İl
Kültür ve
Turizm
Müdürlükleri,
Avlak işleticileri

2013
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18

1

İç sularda sportif olta
balıkçılığına uygun
yerlerin belirlenmesi

Sportif olta balıkçılığı meraklılarına
yeni alanlar belirlenmiş olacaktır.

İl Kültür ve
Turizm Müd.,
Balıkçılık STK,
Üniversiteler,
OSİ, DSİ, Özel
İdasi

2014

19

1

Sportif olta balıkçılığı
alanlarının tanıtılması

Sportif balıkçılık gruplarına ve tüm bu
aktiveteyle ilgilenenlere balıkçılık
sahalarının tanıtımı yapılmış olacaktır.

OSİ, İl Kültür ve
Turizm Müd.,
Turizm
Acentaları

2015

6.4 . iZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER Amaç: ekoturizm faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve
geri bildirimlerin yapılması.
Eylem

Açıklama

Yapacak kişi ve
kuruluşlar

İşbirliği
ortakları

Süresi

Eylem no

Öncelik

Başlangıç
tarihi

1

1

Değişimin sınırlarının
belirlenmesi

Doğal ve kültürel değerleri etkileyen tüm
turizm faaliyetlerinin kabul edilebilir
değişimin sınırlarının belirlenmesi, bu
çalışmanın hedefi yöresel düzeyde kabul
edilebilir sınırların tespitidir.

OSİ, İTM,
Üniversiteler

TEMA, STK

2015

2

1

Çevresel etkilerin izlenmesi

indikatörlere göre izlenecektir.

ÇŞM OSİ B

STK, KTM

2015
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0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
7

Bütçesi ve
Finans kaynağı
2
0
1
9

2
0
2
1

Göstergeler

2
0
2
3
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3

1

Ekonomik etkilerin izlenmesi

indikatörlere göre izlenecektir

İTM, Tarım Md
Ky B Tic San Od.

STK,Üniv.

2015

4

1

Sosyal ve kültürel etkilerin
izlenmesi

indikatörlere göre izlenecektir

OSİ, İTM Üniv

STK

2015

5

1

Sürdürülebilirliğin izlenmesi

indikatörlere göre izlenecektir

OSİ; ÇŞM

STK

2015

6

1

Uyumun izlenmesi

Kurallar sistemine uyumun izlenmesi,
uyumsuzluğun sözkonusu olduğu hususları
inceleme, uzlaşma arayışı, çözüm
geliştirme, raporlama ve değerlendirme,
yaptırım uygulama,

İTM, OSİ Özel
girşimciler,
Hizmet üreten
herkes,

STK

2015

7

1

İzlemenin raporlama,
dedğerlendirme ve geri
bildirimlere dönüştürülmesi

Doğal ve kültürel değerlere etki yapan
Faaliyetlerin sınırlara göre durumunun
izlenmesi ve raporlama, değerleme ve geri
bildirimlerinin yapılması,

OSİ; İTM ÜNİV

STK

2015
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KAYNAKLAR
Uzaktan algılamalı uydu sistemleri ve CBS teknikleri kullanılarak Yıldız Dağları’na ait arazi
ve bitki örtüsü, yaşam alanı ve peyzajların haritalandırması. S. Berberoğlu, C. Dönmez ve O.
Şatır tarafından AGRER-Agriconsulting-AGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara)
adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 1.
Yıldız Dağları’nın Eko-hidrolojisi. Yusuf Serengil tarafından AGRER-AgriconsultingAGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız
Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 2.
YMBP (2010). Yıldız Dağları’nın florası. N. Özhatay, E. Akalın, Y. Yeşil, S. Demirci, N.
Güler ve H. Ersoy tarafından AGRER-Agriconsulting-AGRIN adına Çevre ve Orman
Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar
Serisi, No. 3.
Yıldız Dağları’nın faunası. M. Sözen ve A. Karataş tarafından AGRER-AgriconsultingAGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız
Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 4.
Yıldız Dağları’nın mağaraları ve faunası. BUMAD (E. Çoraman, Y. Özakın, Y. Çelik, M.
Döker, K. Kunt ve E. Özel) tarafından AGRER-Agriconsulting-AGRIN adına Çevre ve
Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi
Raporlar Serisi, No. 5.
Yıldız Dağları’ndaki kuşların çeşitliliği ve dağılımı. Korhan Özkan tarafından AGRERAgriconsulting- AGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan
rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 6.
Önerilen Yıldız Dağları Biyosferinin yönetiminin planlanmasına ilişkin katılımcı bir
yaklaşım. S. Alpan Atamer, Sevgi Gül ve Okan Can tarafından AGRER-AgriconsultingAGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız
Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 7.
Önerilen Yıldız Dağları’nda kaynak yönetimi: topluluk bazlı bir yaklaşım. Francis Hurst
tarafından AGRER-Agriconsulting-AGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına
hazırlanmış olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 8.
Yıldız Dağları’ndaki ekosistem mal ve hizmetlerinin belirlenmesi ve değerlemesi. Dominic
Moran tarafından AGRER-Agriconsulting-AGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara)
adına hazırlanmış olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 9.
Yıldız Dağları’ndaki köylerin sosyal profili. Dominic Moran ve Axel Tarisse tarafından
AGRERAgriconsulting- AGRIN adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) adına hazırlanmış
olan rapor. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi, No. 10.
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İğneada Koruma Alanı Planlama ve Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Hibe No: TF-023556
kapsamında İğneada İş Ortaklığı (PAR Danışmanlık, Fauna and Flora International, WWF
Türkiye ve REC Türkiye’den oluşan) tarafından hazırlanan Proje Final Raporu ve Ekleri
Kırklareli Eko-Agro Turizmin Geliştirilmesi Projesi (Proje Başvuru sahibi: Kırklareli Çevre
Koruma Vakfı- Ortağı: Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği)
Kırklareli Valiliği Web sitesi, 2012.
Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009 ; Çevre Durum Raporu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Web sitesi, 2012.
Orman Genel Müdürlüğü Wev sitesi, 2012.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Web sitesi, 2012.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Web Sitesi, 2012.
Türkiye İstatistik Kurumu Web sitesi, 2012.
Karayolları Genel Müdürlüğü Web sitesi, 2012.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web sitesi, 2012.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Web sitesi, 2012.
Trakya-Kültür Öcelikli Gelişim Strateji ve Eylem Planı-Kırklareli Çalıştay Raporu
(21.03.2012)
Sinop İli Doğa Turizmi Master Planı ( 2013-2023 )
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LİNK KAYNAKLARI
1

www.kirklareli.bel.tr

2

www.luleburgaz.bel.tr

3

www.kiyikoy.bel.tr

4

www.pinarhisar.bel.tr

5

www.vize.bel.tr

6

www.babaeski-bld.gov.tr

7

www.kofcaz.bel.tr

8

www.turkiyerehberi.com

9

www.world-tourism.org

10

www.turizm.gov.tr

11

www.tr.wikipedia.org

12

www.ekoturizmdernegi.org

13

www.turcev.org.org.tr

14

www.birdunyabilgi.net

15

www.gozlemci.net

16

www.goturkey.com

17

www.kulturturizm.gov.tr

18

www.lezzetler.com

19

www.kirklarelim.net

20

www.trakyagezi.com

21

http://bilgimce.com

22

www.tgdturkey.com

23

www.gezenbilir.com

24

http://tr.myturkeytravel.com

25

www.trakuş.org

26

www.rehberim.net
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27

www.temha.net

28

www.yabantv.com

29

www.yerelnet.org.tr

30

www.kenthaber.com

31

www.kirklareli.gov.tr

32

www.kirklarelitarim.gov.tr

33

www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr

34

www.gezikolik.com

35

www.ogm.gov.tr

36

www.dmi.gov.tr

37

www.trakyaka.org.tr

38

www.dsi.gov.tr
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EKLER
EK 1: KIRKLARELİ İLİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN ENDEMİK BİTKİLER
LİSTESİ
ENDEMİK BİTKİLER (E), BERN TÜRLERİ (BERN), TEHLİKE ALTINDAKİ
BİTKİLER (KÜRESEL/AVRUPA ÖLÇEĞİNDE/ULUSAL), KIRMIZI KİTAP
TEHLİKE KATEGORİLERİ (CR/EN/VU/...vb.)
FAMİLYA

CİNS

TÜR

LILIACEAE

ALLIUM

Allium rumelicum

LEGUMINOS
AE

ANTHYLLIS

Anthyllis vulneraria L.
subsp. variegata
(Boiss.)Beg. & Diratz.

RUBIACEAE

ASPERULA

COMPOSITAE

END
. 1,2

BE
RN
3

IU
CN
RD
B
4

IU
CN
RD
B
(n
ew
)
EN

M.
Koçyiğit &
N.
Özhatay

E

EN

rumelicum

L.

E

LC

Asperula littoralis
SM.

vulneraria

SM.

E

VU

VU

CENTAURE
A

Centaurea hermanii
F. Hermann

littoralis

F.
Hermann

E

EN

EN

COMPOSITAE

CENTAURE
A

Centaurea kilaea
Boiss.

hermannii

Boiss.

E

EN

EN

COMPOSITAE

CIRSIUM

Cirsium baytopae
Davis et Parris

kilaea

Davis et
Parris

E

VU

VU

CRUCIFERAE

ERYSIMUM

Erysimum sorgerae
Polatschek

baytopae

Polatsche
k

E

EUPHORBIAC
EAE

EUPHORBIA

Euphorbia
amygdoloides L. var.
robbiae (Turril.)
Radcliffe-Smith

sorgerae

L.

E

NT

CRUCIFERAE

ISATIS

Isatis arenaria Azn.

amygdoloi
des

Azn.

E

EN
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CAMPANULA
CEAE

JASIONE

Jasione heldreichii
Boiss. & Orph. subsp.
papillosa J. Parnell

arenaria

Boiss. &
Orph.

E

CR

CR

COMPOSITAE

JURINEA

Jurinea kilaea Azn.

heldreichii

Azn.

E

VU

VU

LABIATAE

LAMIUM

Lamium purpureum
L. var. aznavourii
Gand. ex Aznav.

kilaea

L.

E

CR

CR

UMBELLIFER
AE

PEUCEDAN
UM

Peucedanum
obtusifolium Sm.

purpureu
m

Sm.

E

VU

VU

CARYOPHYL
LACEAE

SILENE

Silene sangaria
Coode & Cullen

obtusifoliu
m

Coode &
Cullen

E

VU

VU

BORAGINAC
EAE

SYMPHYTU
M

Symphytum
pseudobulbosum
Aznav.

sangaria

Aznav.

E

CR

CR

SCROPHULA
RIACEAE

VERBASCU
M

Verbascum degenii
Hal.

pseudobul
bosum

HAL.

E

CR

CR

BE
RN

BE
RN

EK 2: KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN MAĞARALAR
KIRKLARELİ İLİ MAĞARALARI
Sıra No

İlçesi

Mağara İsmi

Mevkii

YükseklikDerinliğiUzunluk

Doğal Güzellikler

1

Vize

Bağlar Mağarası

Sergen Köyü’nün
3.5 km
kuzeybatısında,
Kanlı Deresi’nin
batı yakasında,
Ocak
Mağarası’nın 50
m güneyinde ve
taş ocağının
yanındadır.

318 m
uzunluğundadır ve
3 kata yayılmış 14 m genişlik ve 16 m yükseklikte
birçok geniş
pasaja sahiptir.

Bağlar Mağarası
Istranca Masifi’nin
güney Paleozoik
granitleri ve
metamorfik
kayalarının içinde
bulunan ince kireç
taşı kalıntılarından
oluşmuştur.

2

Demirköy

Bezirgan
Mağarası

Sivriler Köyü’nün
kuzeyinde yer
alır.

Mağaranın toplam
uzunluğu 75 m,
Derinliği 25 m
olarak
ölçülmüştür.

Istranca
Masifi’ndeki
mezozoik
metamorfik ve
intrüsif kayaların
içindeki kireçtaşı
katmanlarında
oluşmuştur.
Bezirgan Mağarası
kış boyunca küçük
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bir Rhinolophus
Euryale,
Rhinolophus
hipposideros ve
Rhinolophus
ferrumequinum
kolonisine ev
sahipliği
yapmaktadır
(toplam 34
yarasa). Ayrıca
mağara girişindeki
bir çatlakta
yaklaşık 20 adet
Miniopterus
schreibersii de
kaydedilmiştir.
Bunların,
mağarayı göç
sırasında transit
yuva olarak
kullandığı
sanılmaktadır
3

Vize

Bostanlıktarla
Mağarası

Vize’nin Kışlacık
Köyü kuzeyinde,
büyük bir tarlanın
ortasında yer
almaktadır.
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3Güneybatı
istikametine doğru
seyreden mağara
98 m uzunlukta ve
galeri genişliği en
fazla 2 m kadardı

Mağara Istıranca
Masifinin güney
sırtındaki
Mezozoik
metamorfik
intrüsif kayalarla
Orta-Üst Eosen
karbonatlarının
temas hattında yer
alan küçük
mağaralardan
biridir. Mağaranın
içinde ufak bir su
akıntısı vardır ve
bazı bölümlerde
sarkıt, dikit ve
damlataş perdeleri
gözlemlenmiştir.
Bostanlıktarla
Mağarası’nda
çömlek parçalarına
rastlanmıştır
Biyospeleoloji
Bostanlıktarla
Mağarası’nda kış
uykusunda sadece
bir adet
Rhinolophus
ferrumequinum’a
rastlanmıştır.
Bunun yanısıra
mağarada üç
omurgasız türü
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bulunmuştur ve
bunlara muhtemel
yeni tür
Centromerus
bumadi sp. n. de
dahildir. Ayrıca
mağaradan alınmış
ve henüz
tanımlanmamış
Opiliones, Ixodida,
Acaridae,
Diplopoda,
Isopoda,
Collembola ve
Gastropoda
örnekleri de
mevcuttur.

4

Demirköy

Çatalyol subatanı
Mağarası

Çatalyol Subatanı
Bulgaristan sınırı
yakınındadır.

Toplam 326 m
uzunluğa sahiptir.

Istranca Masifi’nin
kuzeybatı sırtında,
Paleozoik granit
ve metamorfik
kayalardaki
Mezozoik mermer
formasyonları
içinde oluşmuştur.
Çatalyol Subatanı
içinde en dikkat
çekici bulgular en
derin galeride kış
uykusunda
gözlemlenen
Schreiber
yarasaları
(yaklaşık 1,200
adet) ve
Türkiye’de ilk kez
rastlanan
Porrhomma
convexum isimli
örümcek türüdür.
Yine bu mağarada
Beyaz Burun
Sendromuna
yakalanmış bir
Myotis
myotis/blythii’ye
rastlanmıştır.

5

Demirköy

Dupnisa
Mağarası

Sarpdere Köyü

Bu galeri 125 m
boyunda, 80 m
enindedir ve tavan
yüksekliği
yaklaşık 30

Mağarada beşi
yarasa ve beşi de
omurgasız olmak
üzere toplam 10
fauna türü tespit
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6

Demirköy

Kuru Mağara
(Dupnisa Mağara
Sistemi)

Sarpdere Köyü
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metreye kadar
ulaşmaktadır

edilmiştir. Kış
mevsimiboyunca
25,000’den fazla
yarasa Dupnisa
Mağarası’nı
kışlama barınağı
olarak
kullanmaktadır.
Bu dönemde
Schreiber
yarasaları
(Miniopterus
schreibersii),
20,000 bireyle en
büyük koloniyi
oluşturmaktadır.
Dupnisa Mağarası
aynı zamanda
büyük nalburunlu
yarasaların
(Rhinolophus
ferrumequinum),
Yıldız
Dağları’ndaki
enbüyük kış
kolonisini
barındırmaktadır.

Kuru Mağara iki
girişe sahiptir.
Bunlardan ilki
Dupnisa Mağarası
girişinin 100 m
güneydoğusunda 5
metrelik dikey bir
çukur şeklindedir.
İkinci giriş ise
birincisinin 225 m
güneydoğusunda
yer almaktadır.

Bu mağara
tamamen fosil
karakterde olup
çeşitli damlataş
oluşumlarıyla
doludur. Büyük
damlataş
galerisinden sonra
Kuru Mağara 29 m
derinliğinde bir
bacayla
Dupnisa’ya
bağlanır. Kuru
Mağara yaz
dönemindeki
yavrulama
kolonileri
açısından büyük
önem taşımaktadır.
Mağarada,
yavrularıyla
birlikte yaklaşık
5,000 bireye
ulaşan beş yarasa
türü (Rhinolophus
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ferrumequinum,
Rhinolophus
euryale, Myotis
myotis/blythii,
Myotis capaccinii
ve Miniopterus
schreibersii),
saptanmıştır.
7

Demirköy

Kız Mağarası
(Dupnisa Mağara
Sistemi)

Sarpdere Köyü
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Kız Mağarası’nın
girişindeki galeri
taşlarla kaplı olup
iki pasaja
bölünmüştür.
Kuzeydoğuya
uzanan pasaj 20 m
derinlikte bir
bacayla Dupnisa
Mağarası’na
bağlanmaktadır.

Yaz dönemi
araştırmasında
mağarada altı ayrı
türden yaklaşık
2,000 yarasa
kaydedilmiştir.
Bunlardan
dördünün
(Miniopterus
schreibersii,
Rhinolophus
blasii,
Rhinolophus
euryale ve Myotis
capaccinii)
yavrulama
koloniler vardır.
Ayrıca Kız
Mağarası kış
mevsimi boyunca
yaklaşık 800
Rhinolophus
blasii’ye ev
sahipliği
yapmaktadır.
Yarasaların yanı
sıra mağarada 12
omurgasız türü
tanımlanmıştır.
Bunlardan Nelima
pontica,
Mitostoma gracile
ve Centromerus
milleri
Türkiye’deki ilk
kayıtlardır.
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8

Demirköy

Kale I Mağarası

Çukurpınar Köyü

Uzunluk 6 metre

Mağara içinde
damlataş
oluşumlarına
rastlanmamaktadır.
Mağaradaki en
önemli bulgu yeni
tür olarak
tanımlanan
Harpactea
coramani sp. n.
türü örümcektir.

9

Demirköy

Kale II Mağarası

Çukurpınar Köyü

Uzunluk 44 metre
Derinlik 11 metre

9 Kale II
Mağarası, Kale I
Mağarası’na çok
yakın, çok dar
girişe sahip bir
mağaradır.
Girişten sonra
mağara iki bacaya
ayrılmaktadır. Ana
baca damlataş
oluşumlarına sahip
olmakla birlikte
çöküntü
kayalarıyla
doludur.

10

Demirköy

Kale III Mağarası

Çukurpınar Köyü

Uzunluk 5 metre

Kale III Mağarası,
Kale I
Mağarası’nın çok
yakınında yer alan
travers bir
mağaradır.
Mağaranın
bitkilerle kaplı iki
girişi vardır.
Maksimum tavan
yüksekliği 2
metredir.
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11

Vize

Kıyıköy Mağarası

Kıyıköy

Mağara güneybatı
yönüne doğru
yatay olarak
uzanır ve toplam
uzunluğu 365
metredir.

Kıyıköy Mağarası
Istranca Masifi’nin
orta-üst Eosen
karbonatlarında
oluşmuştur.
Kıyıköy
Mağarası’nda yaz
dönemi
araştırmalarında
Miniopterus
schreibersii,
Rhinolophus blasii
ve Rhinolophus
euryale yavrulama
kolonilerine
rastlanmıştır.
Araştırmada
kaydedilen tek
Myotis
emarginatus bireyi
de bu mağarada
görülmüştür.
Mağarada,
aralarında
Porrhomma
convexum ve
Mitostoma gracile
gibi ilk kez
kaydedilen türlerin
de bulunduğu yedi
omurgasız türüne
rastlanmıştır.

12

Vize

Kızılağaç
Mağarası

Kızılağaç Köyü

Uzunluk 205
metre
Derinlik 27 metre

Çok sayıda
damlataş
oluşumuna sahip
olan ana galerinin
sonunda küçük
göller (0.5-1m
derinlikte)
mevcuttur. Perde
formasyonları,
sarkıtlar ve dikitler
halen oluşum
aşamasındadır.
Kızılağaç
Mağarası içinde
büyük yarasa
kolonileri
olmamakla birlikte
dört yarasa türüne
rastlanmıştır.
Mağara omurgasız
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çeşitliliği
açısından da
zengindir.
Arachnida,
Diplopoda,
Chilopoda,
Insecta,
Entognatha ve
Gastropoda
sınıflarından çok
sayıda örnek
toplanmıştır.
13

Demirköy

Kızlar Mağarası

Sarpdere Köyü

Uzunluk 123
metre
Derinlik 13 metre

Mağaranın bazı
bölümleri yerüstü
sularıyla
bağlantılıdır. Bu
yüzden mağara
içindeki küçük
galeriler damlataş
oluşumları
barındırmaktadır.
Kızlar Mağarası
içinde birkaç
küçük nalburunlu
yarasaya,
Rhinolophus
hipposideros ve
dört omurgasız
türüne
rastlanmıştır.

14

Vize

Kovantaşı
Mağarası

Kovantaşı
Mağarası Kışlacık
Köyü’nün 3 km
kuzeydoğusunda,
Kışlacık ve
Kızılağaç köyleri
arasındaki yolun
yakınlarındadır.

Mağara tavanının
yüksekliği 2 m ile
7 m arasında
değişmekte olup
mağaranın toplam
uzunluğu 270
metredir.
Mağaradaki en
geniş pasaj 10 m,
en dar pasaj ise 3
m enindedir.

Mağara Istranca
Masifi’nin
Mezozoik
metamorfik ve
intrüsif kayaları
arasındaki
kireçtaşı
tabakalarda
oluşmuştur.
Kovantaşı
Mağarası içinde
yedi yarasa türüne
rastlanmıştır.
Bunlardan
Miniopterus
schreibersii,
Rhinolophus blasii
ve Rhinolophus
euryale’nin
yavrulama
kolonileri vardır.
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Aynı zamanda
mağarada çok
büyük bir
Rhinolophus
ferrumequinum
kışlama kolonisine
rastlanmıştır.

15

Demirköy

Kozarka
Mağarası

Kozarka
Mağarası
Çukurpınar ve
Armağan köyleri
arasındaki yolun
yakınında
bulunmaktadır.

Uzunluk 84 metre

Mağara Istranca
Masifi’nin
kuzeydoğu
sırtındaki
Paleozoik granit
ve mezozoik
mermer
tabakalarının
temas hattında
oluşmuştur.
Kozarka
Mağarası’nda kış
döneminde 21 tane
Rhinolophus
hipposideros’a
rastlanmıştır.

16

Vize

Kurudere (Ağıl)
Mağarası

Hamidiye
Köyünün
güneyindedir.

Uzunluk 66 metre

Mağara Kuru
Dere’nin sol üst
yakasında yer
almakta olup eski
kireçtaşı
katmanlarının
Orta-üst Eosen
karbonatları içinde
oluşmuştur.

17

Vize

Kurudere
(Domuzdere)
Mağarası

Domuzdere
Mağarası Balkaya
köyü’nün 4 km
güneybatısında,
Ayvapınar
Deresi’nin sol
yakasında yer
almaktadır.

Uzunluk 621
metre

Domuzdere
Mağarası’nın tüm
galerilerinde çok
çeşitli ve güzel
damlataş
oluşumları
mevcuttur.
Domuzdere
Mağarası
Rhinolophus blasii
ve Rhinolophus
euryale’lerden
oluşan karışık bir
koloniyi
barındırmaktadır.
Her iki tür de
mağarayı
yavrulama
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kolonileri için
kullanmaktadır.
Bunun yanısıra
mağaranın bitişine
yakın bir galeride
yaklaşık 160
bireyden oluşan
bir Rhinolophus
ferrumequinum
kışlama kolonisi
vardır. Mağarada
aynı zamanda
çeşitli omurgasız
türlerine
rastlanmıştır.
18

Demirköy

Mermer Mağarası

Sivriler Köyü

Uzunluk 96 metre
Derinlik 36 metre

Mağara Istranca
Masifi’nin
Mezozoik
metamorfik ve
intrüsif kayaları
içindeki mermer
katmanlarında
oluşmuştur.
Mermer
Mağarası’ndaki en
önemli
biyospeleolojik
bulgu, mağaranın
dip bölümünde
kışlayan ve
yaklaşık 350
bireyden oluşan
bir Rhinolophus
euryale
kolonisidir.
Mağara ayrıca yaz
döneminde küçük
bir Rhinolophus
blasii yavrulama
kolonisine de ev
sahipliği
yapmaktadır.

19

Vize

Ocak Mağarası

Sergen Köyü

Mağara kireçtaşı
içindeki 6-8 m
yükseklik ve 2-4
m genişlikteki bir
çatlak içerisinde
şekillenmiştir

Küçük bir mağara
olmasına karşın
Ocak
Mağarası’nda
birçok omurgasız
türü ve bir
Rhinolophus blasii
yavrulama kolonisi
bulunmaktadır.
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Ocak Mağarası
Bağlar’a çok yakın
olduğundan aynı
kolonilerin her iki
mağarayı da
kullanıyor olması
muhtemeldir.
20

Vize

Pestilin Mağarası

Evrenli ve
Balkaya Köyleri
arasında yer
almaktadır.

Uzunluk 105
metre

Pestilin
Mağarası’nda kış
uykusundaki iki
adet Rhinolophus
hipposideros
haricinde yarasaya
rastlanmamıştır.
Bununla birlikte
altı omurgasız türü
bulunmuştur.
Bunların beşi
Arachnida
sınıfındadır.
Harpactea babori,
Phalangium opilio
ve Mesoiulus
kosswigi
bunlardan
bazılarıdır.

21

Demirköy

Tirfez Mağarası

Tirfez Mağarası
İğneada’ya bağlı
Avcılar Köyü’nün
kuzeyinde,
Bulgaristan
sınırının
yakınında yer
almaktadır.

Uzunluk 138
metre
Yükseklik 2 metre

Mağarada beşi
yarasa olmak
üzere toplam 10
türe rastlanmıştır.
Yaz döneminde 50
bireyden oluşan
bir Miniopterus
schreibersii
kolonisi
gözlemlenmiştir.
Bunun yanı sıra
Rhinolophus
ferrumequinum,
Rhinolophus
hipposideros ve
Myotis capaccinii
yarasaları
mağarayı kışlamak
için
kullanmaktadır. İlk
defa tanımlanan
sahte akrep türü
Neobisium (O.)
hazalae sp. n., bu
mağaradan alınan
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guano örneği
içerisinde
bulunmuştur
22

Vize

Uzuntarla
Mağarası

Evrenli ve
Balkaya Köyleri
arasındadır.

Yükseklik 6
metre, Uzunluk
135 metre

Istranca Masifi’nin
yaşlı kireçtaşı
tabakaları içinde
yer almaktadır.
Uzuntarla
Mağarası’nda
sürekli yaşayan bir
Rhinolophus blasii
kolonisi
mevcuttur. Bu
koloni mağarayı
hem kış uykusu
hem de yavrulama
amaçlı
kullanmaktadır.
Mağarada aynı
zamanda çoğu
Insecta sınıfına
mensup altı
omurgasız türüne
rastlanmıştır.

23

Vize

Yenesu Mağarası

Yenesu Mağarası,
Balkaya
köyü’nün
doğusunda, Yana
Deresinin sağ
yakasında yer
alan aktif bir
mağaradır.

Derilik 18 metre,
Uzunluk 1620
metre,

Dupnisa Mağara
Sistemi’nin
ardından Yıldız
Dağları’ndaki en
uzun ikinci
mağaradır. Bu
pasaj güzel
sarkıtlar, dikitler
ve kolonlarla
doludur.Kış
,döneminde
mağarada bir
Rhinolophus
euryale kolonisine
rastlanmıştır.
Mağarada ayrıca
Arachnida
sınıfından beş
omurgasız türüne
rastlanmıştır.
Bunlar dışında da
yaz döneminde
muhtemelen
tesadüfî olarak
orada bulunan bir
semender Triturus
karelini

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ

Sayfa 133

KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

gözlemlenmiştir.

24

Merkez

Yeşillik Mağarası

Armağan Köyü

Derilik 13 metre
Uzunluk 135
metre

Mağara Istranca
Masifi’nin
Mezozoik
metamorfik ve
intrüsif kayaları
arasındaki
kireçtaşı tabakaları
arasında
oluşmuştur.
Yeşillik Mağarası
4 odacığı olan fosil
bir mağaradır.
Girişten sonraki
ilk odacığın
zemini çöküntü
kayalarıyla, diğer
odacıkların zemini
ise çamur ve
guano ile kaplıdır.
Mağarada az
sayıda damlataş
oluşumu
mevcuttur.

EK 3: KIRKLARELİ’NİN İLÇELERE GÖRE BAŞLICA YÖRESEL ÜRÜNLER
LİSTESİ
İlçeler

Merkez

Yöresel Ürünler

Bulunduğu Yerler

Dibek Kahve

Tarhi Hızırbey Külliye’sinin
karşısı

Hardaliye

Kızılcıkdere

Sebze Yemekleri: Borani (Yoğurtlı
Labada), Toyga(Unla Pişirilmiş
Labada), Manca, Soğan Aşı, Tarla
Yemeği,
Et Yemekleri: Yahni (Düğün
Yemeği), Papaz Yahnisi ( Düğün
Yemeği. Bulgaristan’ın Kırcaali
bölgesinden gelenler yapıyor.), Tas
Kebabı, Kuzu Kapama (Hıdrellez
Kuzusu), Ciğer Tava, Ciğer Yahni,
Kale (Merkez ilçe Ürünlü
Köyünde Yapılıyor), Tavuk
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Bulamacı, Tavuk Kapama, Hindi
Kapama

Babaeski

Av Hayvanlarından Yapılan
Yemekler: Bıldırcın
Kapama(Pilavlı Dolma), Bıldırcın,
Ördek ve Üveyik Kâğıt Kebabı,
Tavşan Dolması, Tavşanlı Papaz
Yahnisi, Tavşan Köftesi, Tavşanlı
Tarhana Bulamacı, Tavşan Tandır,
Tavşan ve Ördek Kandili Mantısı

İlçe Köyleri

Pilav-Makarnalar: Manca (Etli
Bulgur Pilavı)

Armağan Köyü’nde Çocuk
Doğunca Yapılıyor.

Pilav-Makarnalar: Çimdik

Erikler Köyü

Ekmek Ve Hamur İşleri: Nohutlu
Ekmek, Katmer, Akıtma, Cizleme,
Somun, Tuzsuz Ekmek, Pırasa ve
Isırgan Böreği, Muhacir Böreği,
Kıvrım, Tatar Böreği, Ispanak
Böreği, Kabak Böreği (Tikvenik)

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler

Sucuk

Kızılcıkdere

Umaç

Dolhan Köyü

Çorbalar: Höşmel, Bakla Çorbası,
Süt Çorbası, Tarhana Çorbası,
Bıldırcın, Tavşan ve Üveyik
Çorbası

Pancar Pekmezi

Pınarhisar

Bulama; Üzüm, Pancar, Dut ve
Karpuz Pekmezi, Erik, Kayısı ve
Ayva Pestili, Yazlık Helva, Tahin
Helva, Yumurta Tatlısı

Karahalil Beldesi

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler

Vişne, çilek, kızılcık, güvem, kuru
üzüm ve kayısı şerbeti, hardaliye,
ev şarabı ve boza
Kofçaz

Terbiye yapılmamış işkembe
çorbası

Değirmendere

Deniz Balığı

Sahil restoranları

Balcılık

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler

Deniz Balığı

Limanköy, Sahil restoranları

Organik Arıcılık

Avcılar, Sivriler, Sislioba,
Beğendik, Hamdibey, Balaban,

Vize

Demirköy
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Sarpdere, Gökkaya
İpek Böcekçiliği ve Organik
Hayvancılık

Armutveren, Boztaş, Yiğitbaşı,
Karacadağ, Karanlıkköy, İncesırt
Ve Yeşilce Köyleri

El Sanatları- Halı Dokumacılığı

Armutveren Köyü

Mantarlar

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler

Kupriva

Pomak köylerinde ısırgan otuyla
yapılan yemek

EK 4: KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN MESİRE YERLERİ
MESİRE YERLERİ
Sıra

İlçesi

Adı

Mevkii

No

Alanı
(Ha)

Tipi

Karahıdır Korusu Mesire
Yeri

Karahıdır

105.5

B

Merkez

Kavaklı Kent Ormanı

Kavaklı

25.5

D

3

Lüleburgaz

Sakızköy Korusu

Sakızköy

20.0

C

4

Kofçaz

Kanara Deresi Mesire Yeri Kanara Deresi

0.76

C

5

Demirköy

Mert Gölü Mesire Yeri

İğneada Beldesi

16.600

C

6

Vize

Balkaya

Yenesuyu

5.039

C

Pınarhisar - Vize
yolu üzerinde,
Sergen Köyü yol
ayrımındadır.

4.200

B

7

İnce Koru Mesire Yeri
Kırklareli’ne
36 Km. Vize
İlçesine 13 Km.
ve Pınarhisar
ilçesine 9 Km.
dir.

8

Vize

Ergene

Ergene Koru

13.010

C

9

Vize

Göztepe

Göztepe

19.940

C

1

Merkez

2
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EK 5: KIRKLARELİ İLİNDEKİ DOĞA YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI

SIRA NO

İLÇESİ

GÜZERGAHI

1

Demirköy

Mayıs- Eylül arası,
İğneada- Ayapalos
tekne ile gidiş, Saka
Hamam Gölü arası
yürüyüş, HamamFidanlık ayrımından
araçla dönüş (Ters
güzergâhta da
uygulanabilir)

Deniz seyahati, kumul ekosistemi,
Bulanık patlağı, rüzgâr perdesi,
Longos ormanı, Meyve toplama,
Hamam’ın tüm çekicilikleri

2

Demirköy

Mayıs Eylül arası,
İğneada- Ayapalos
tekne ile gidiş, Saka
Hamam Gölü arası dere
içlerinden ve güç
hatlardan maceralı
yürüyüş, HamamFidanlık ayrımından
araçla dönüş (Ters
güzergâhta da
uygulanabilir)

Macera, deniz seyahati, kumul
ekosistemi, Bulanık patlağı, rüzgar
perdesi, Longos ormanı,- Meyve
toplama, Hamam gölünün tüm
çekicilikleri

3

Demirköy

İğneada – Ayapolos Panayır iskelesi
hattında, balıkçı
tekneleri ile MayısEkim aylarında, en az
15-20 kişilik, karaya
çıkmadan tekne turları
ve yüzme

Deniz seyahati, manzara izleme,
yüzme

4

Demirköy

İğneada – Ayapolos Panayır iskelesi
hattında, balıkçı
tekneleri ile MayısEkim aylarında, en az
15-20 kişilik, karaya
çıkmadan tekne ile su
samuru izleme
(akşamları)

Deniz seyahati, su samuru izleme,
mehtap ve dolunay.

5

Demirköy

Nisan- Temmuz
İğneada’dan Panayır
iskelesine tekne ile
gidilen, Panayır

Deniz seyahati, Kumul bitkiler,
Longoz ormanı

GÜZERGAH
UZUNLUĞU/
ZORLUK
DERECESİ
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İskelesinden Ayapolos
İskelesine kadar
rehberli kumul
bitkileri, longos
yürüyüşü ve tekne ile
dönüş (20 kişilik
gruplara)
6

Demirköy

Hamam gölünde
Nisan- Ekim arası,
günde en fazla 10
kişinin faydalanacağı
sportif olta balıkçılığı

Tatlı su balığı, Hamamın diğer
çekicilikleri

7

Demirköy

Pedina gölünde MartKasım arası, günde en
fazla 25 kişinin
faydalanacağı sportif
olta balıkçılığı

Tatlı su balığı, göl manzarası, Kuş
ve bitki zenginliği, Karaca izi veya
kendisi

8

Demirköy

Sivriler İğneada arası
bisiklet gezisi parkuru

9

Demirköy

Sivrilerden başlayan,
Bezirgân mezarları –
Bezirgân kalesi,
Bezirgan dere boyunca
devam ederek, Sarrafın
Çiftliğine atlarla inilen,
Saka longosunun yaya
ziyaret edildiği ve
Atlarla tümülüsler ve
Sivriler kalesinden
dönülen atlı ve rehberli
grup gezisi (10 –20
kişi, Nisandan itibaren)

Kaleler, Sarrafın çiftliği, Longos,
tümülüs, manzara seyri, karaca,
domuz izi

10

Demirköy

Mert gölünde 12 ay
boyunca (ağırlıkla
sonbahar ve kış) kamp
alanının altında
yapılacak kuleden, aynı
anda 10 kişinin
faydalanabileceği kuş
gözlemi ve Mert
gölündeki yol üzerine
yapılacak kulübe –
kulübelerden aynı anda
30 kişinin
yararlanabileceği kuş

Kuşlar

Uzunluk 6
metre
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Mağara içinde damlataş
oluşumlarına rastlanmamaktadır.
Mağaradaki en önemli bulgu yeni
tür olarak tanımlanan Harpactea
coramani sp. n. türü örümcektir.
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gözlem (tüm yıl
boyunca)
11

Demirköy

İğneada Limanyolu
askeri tesislerinden
başlayan Erikli
gölünün arkasından
Longos, Efendi dere
geçilerek Ziyaretçi
merkezinde biten doğa
gezisi (Nisan 15 –
Haziran 15 çekici)
(veya ters güzergâhta
deniz olanağı)

Çayır vejetasyonu, longos, saf
dişbudak meşceresi, soğanlı
bitkiler, porsuk yuvaları, derede
balık izleme, 2 anıt ağaç, ziyaretçi
merkezi, karaleylek yuvası

12

Demirköy

Mart Ekim ayları arası
Demirköy’den
başlayan Güneşli
göllere gelen,
Ferikonun
bahçelerinden Sivrilere
ve Kiraz tarladan
Demirköye bisiklet
turu (1 günlük
profesyonel
bisikletçiler için)

Göl, Yüzme, piknik, çayır
vejetasyonu, Köy hayatı, dere
vejetasyonu ve alabalık görme,
İğneada manzarası

13

Demirköy

Limanköy, Beğendik,
Sislioba Araçlı gezi (20
Kişilik gruplara,
rehberli) 12 ay boyunca

Fener, Limanköy Trak evleri ve
çitler, Baltalık ormancılığı,
Beğendik ve Bulgar Köyü,
Bulgaristan sınırı, Istranca meşesi,
Sislioba köyü, Ceneviz kalesi,
Pirgoplu mağarası, Şahindere
köprüsünden Erikli Longosu,
Liman baba türbesi

14

Demirköy

Beğendik yolu
üzerinde Havaalanı
mevkiinde amatör
avcılar için atış ve trap
alanı (12 ay boyunca,
günlük X kişi
kapasiteli)

Sportif

15

Demirköy

Hamam fidanlık
ayrımından başlayan,
deniz gölü ve saka gölü
istikametinde devam
eden sarrafın
çiftliğinde sona eren,
dönüşü motorlu araçla
yapılan rehberli
yürüyüş. (Nisan Eylül

Hamam gölü, Bulanık dere
vejetasyonu, kumul ekosistemi,
bataklık vejetasyonu, koca meşe,
dişbudak karaağaç meşceresi,
sarrafın çiftliği
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ayları)
16

Demirköy

Tarih teknoloji gezisi:
Demirköy Sivriler
yolundan başlayan,
Eski demir maden
galerisini gören,
Üçdereler, Etibank
maden tesisi,
Dökümhane ve
Şarapnel kalesine
yürüyüş (Nisan-Ekim)

Eski maden galerisi, Üçderelerde
piknik, olta balıkçılığı, metalurji
tesisi, tarihi dökümhane, eski
mezarlık, Şarapnel kalesi

17

Demirköy

Erikli Gölü Bataklık
ekosistemi eğitim alanı
(Ziyaretçi merkezinden
700 m uzaklıkta ilk
okul öğrencilerine
ekosistemi
anlatabilecek bir
mekan ve program),

Bataklık ekosistemi, Yapay bitki,
hayvan resim veya nesneleri

18

Demirköy

Hamam fidanlık
ayrımından başlayan,
deniz gölü ve saka gölü
istikametinde devam
eden sarrafın
çiftliğinde sona eren,
dönüşün motorlu araçla
yapıldığı foto safari (15
Nisan – 30 mayıs
ayları)

Hamam gölü, Bulanık dere
vejetasyonu, kumul ekosistemi,
bataklık vejetasyonu, koca meşe,
dişbudak karaağaç meşceresi,
sarrafın çiftliği

19

Demirköy

Sürüngen foto safari
turu (Fidanlık yolunda
Orta bayır tepenin
altından Mert gölüne
çıkan orman yolu
boyunca devam eden
ve Mert’in deniz
kenarından İğneada’ya
dönen Haziran-Ağustos
ayları boyunca rehberli
tur)

Su yılanı, Kertenkele, Semender,
Kaplumbağa ve ayrıca Kuşlar

20

MerkezKofçaz

Kula Çağlayık

7-8 km orta
zorlukta bir
yürüyüş
parkuru

Panoramik manzara güzellikleri.

21

Merkez

Geçitağzı – Dereköy
doğa eğitim merkezi

7-8 km kolay
bir parkur

Rota üzerinde pek çok çeşme, pınar
ve uygun kamp yeri bulunmakta
çok güzel bir florası var. Atmaca
pınarı ve Kiraz pınarı civarı kamp
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için çok güzel bir alan. Günübirlik
yürüyüşler ve Kamplı aktiviteler
için uygun bir rota.
22

Merkez

Geçitağzı Kuzulu
bisiklet rotası

15-20 km .
Orta zorluk

Dereköy den başlanıp Geçitağzı
Kuzulu ve tekrar Dereköy de
sonlanan bir rota olarakta
planlanabilir. Kuzulu köyünden
dere boyunca bir toprak yol
ilerlemekte bu yol takip edilerek
dereboyundaki şelaleler ve
mağralar görülebilir. Güzel bir
kaynak ta rota sonlanıp kamp
yapılabilir. Oradan Geçitağzın’a
devam edilebilir. Aynı rota
günübilik yürüyüş ve kamplı
aktiviteler içinde uygundur.

23

Demirköy

Armağan Köyü –
Karlık – Kadın pınarı
(Armutveren Köyü)

16-18 km.
Zorlu bir
yürüyüş rotası

İniş çıkışlar fazla. Rota üzerinde
çeşmeler ve uygun kamp yerleri
bulunmakta. Kazandere Mağrası,
Karlık Mağrası teknik mağracılık
için uygun güzel mağralar. Karlık
zirvesinden Istrancaların hakim
manzarası izlenebilir. Karlık
zirvesinden Kadın pınarına doğru
güzel bir inişle rota sonlandırılır.
Kadın pınarı kamp için uygun bir
yerdir. Kadın pınarı tarihi bir
pınardır. 1960 yılında hayrat
yapılmıştır. 19 yüzyıl başların
Bulgar bir kadın tarafından
yapıldığı söylenir köylüler arasıda
künk toprak boruları hala
kullanılmaktadır.

24

Demirköy

Armut veren Köyü Dupnisa Mağrası

10-12 km
zorlu bir
yürüyüş rotası.

Rota üzerinde eski ağaç dallarından
yapılma çok güzel görünümlü
köprüler bulunmakta. Basit dere
geçişleri mevcut. Rota üzerinde çok
fazla kaynak bulunmaktadır. İleri
derece harita pusula bilgisi
gerekmekte hiçbir toprak yol ile
kesişmemekte. Yürüyüşe uygun
patikalardan geçiliyor çok bakir bir
yer. Günübirlik yürüyüş ve kamplı
aktiviteler için ideal.

25

Demirköy

Beypınar Köyü –
Dupnisa Mağrası

6-7 km kolay
bir yürüyüş
rotası

Çoğu inişli çok güzel bir orman
yolundan ilerlenilerek Dupnisaya
ulaşılır. Basit dere geçişleri mevcut.
Günübirlik kısa süreli heryaştan
katılımcının katılabileceği bir
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faaliyet olabilir.
26

Demirköy

Kurudere Köyü –
Fatma kaya – Dupnisa
rotası

15-16 km
zorlu bir
yürüyüş
parkuru

Fatma kayada doğal seyir terası
kayalık bir zirveden Istrancaları 360
derece görebilmek mümkün. Fatma
kayadan Dupnisaya çok güzel bir
orman yolu ve dere izlenerek
ulaşılmakta rota üzerinde tarihi çok
güzel çeşmeler bulunmakta. Rota
günübirlik yürüyüşler için
uygundur. İlerisi için kamp alanı
için bir düzenleme yapılırsa kamp
için uygun hale getirilebilir bu hali
ile 2 den fazla çadır kurulması
bölgede ateş yakılması bölgenin
bakirliğini bozacağından bundan
kaçınılmalıdır. Küçük eğitimli
guruplar için kamplı bir aktivite
olarak yapılabilir.

27

Demirköy

Kurudere – Fatma
Kaya – Velika Bisiklet
rotası

Zorlu bir rota

Fatma Kayaya kadar bisiklet ile
çıkış zirvede seyir keyfinden sonra
Velikadaki alabalık tesislerine
kadar inişli güzel uzun bir parkur.
Bu rota günübirlik bisiklet veya
kamplı bisiklet aktivitesi içinde
uygundur.

28

Demirköy

Evciler Göleti –
Mahya

Zorlu parkur

Evciler göletinden başlanarak tatlı
elmalık mevkii ve mahya zirve
yapılır. Rota üzerinde çok güzel
tarihi kadim ağaçlar bulunmakta.
Evciler göletinde kamp imkânı ve
içme suyu için kamp alanı
yakınında çeşme bulumaktadır.
Bahar aylarında rota üzerinde çok
güzel kokan çiçekli bitkiler
bulunmaktadır. Kokusu insanı cezp
ediyor. Ayrıca bu rota üzerinde
Traklara ait Tümülüsler
bulunmaktadır bunlarda rotaya
çekici ve mistik bir özellik
vermektedir. Tatlı elmalık
mevkiinde çok güzel görünümlü
ağaçlar bulunmaktadır. Rotadan
sapılmadan ilerlenirse çok güzel
orman yollarından ve patikalardan
ilerlenerek Trakya nın en yüksek
zirvesi Mahya tepeye ulaşılır.
Evciler göleti kalabalık grublara
kamp alanı düzenlenmesi için
uygun bir yer olabilir. Bu alandan
pek çok güzargaha yürüyüş
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planlana bilmektedir. Gölette kano
imkanıda mevcuttur.
29

Demirköy

Mahya – Çıplak tepe

Kolay parkur

Çıplak tepede kamp için uygun alan
ve su mevcutur. Bu parkur bisiklet
ilede yapılabilmekte. Dağ bisikleti
iniş parkuru düzenlenmesi
gerekmektedir. Pek çok ülkede
sadece dağdan bisiklet ile inmek
için bisiklet patikası bulunmakta.
Mahya Çıplak tepe ve Evciler
göletinde sonlanan bir bisiklet iniş
rotası yapılması için çok uygundur.
Ayrıca bu bölgede macera yarışları,
dağ aşma maratonu, oryantring
sporu için uygun bir potansiyel
mevcuttur. Mahya tepede
düzenlenen doğa şenlikleri
kapsamına bu şekilde bir macera
yarışı programı konulabilir. Bu
yarışma doğa festivali çerçevesinde
gelenekselleştirilebilir ve yarış
takvimlerine federasyon
programlarına dâhil edilebilir

30

Demirköy

İnce sırt – Volcan
Köprüsü

Orta zorlukta
12 km lik bir
yürüyüş rotası

Bu rota Israncalardaki en güzel
ormanın ağaçların ve doğal
peyzajın en güzel olduğu rotadır.
Sınıra yakın olması, katıksız bir
orman olmasından dolayı küçük ve
eğitimli guruplar için uygun bir
rotadır. Rota üzerinde tarihi
yollardan manastırlardan
değirmenlerden geçilmekte çok
mistik bir rota. Ulu güzel görünüşlü
çok kadim ağaçlar bulunuyor rota
üzerinde. İnsanı geçmişe ve masal
dünyasına sürüklüyor. Eğer askeri
bir engel yoksa küçük guruplar için
kısıtlamalı olarak rehber şartı ile
yapılması gereken bir rota.
Rehbersiz yapılması askeri ve
doğanın korunması açısından uygun
olmaya bilir. İncesırt köyü küçük
bir köy ve orda yaşayanlarında bir
fikrinin alınması gerekiyor. Çok
sevimli akıllı ve doğayı seven bir
muhtarları var. Bu rotanın
yayınlanması hem askeri hem
doğanın bakirliğini korunması
açısından uygun olmaya bilir.
Bilinçli guruplar için bölgede
uygun pek çok rotada çıkarılabilir.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ

Sayfa 143

KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

Ayrıca Volcan köprüsünden
başlanıp Panayır iskelesinde
sonlanan bir Trak Yürüyüş yolu
işaretlenip. Istranca trans rotası
oluşturulabilir.
31

Demirköy

Sarpdere Kızlar
Mağarası

Kolay
seviyede 4-5
km lik bir
yürüyüş
rotasıdır

Mağara rotanın ortasına denk
geliyor mağranın gezilemesinin
ardından zirveye çıkılıyor. Zirvede
Istranca dağlarının manzarasını
seyredip. Dere geçişinin ardından
eski bir değirmende
sonlandırılabilmektedir. Bu mağra
ve değirmen çevresinde uygun
işaretlenmesi gereken günübirlik
yürüyüş ve kamplı aktiviteler için
uygun alanlar vardır. Kızlar
mağrası orta zorlukta bir mağra
giriş holüne girmek için teknik
gerekmemekte. Mağradaki sarkıt ve
dikitler hazineciler ve meraklı halk
tarafından ağır tahribata uğramış.
Bu bölgedeki rotaların
işaretlenmesi ve uyarı levhaları
konulması gerekmektedir.

32

Demirköy

Avcılar Köyü - Zindan
Dere Şelalesi

14 km orta
zorlukta bir
rota

. Bu bölge hem tarihi hem doğal
açıdan önemli bir bölgedir. Zindan
dere şelalesi Trakyanın en büyük
şelalesidir. Etrafındaki biyolojik
çeşitlilik ender görülmekte ve
korunması gereken bir bölgedir.
Sınıra yakın bir bölge olması
kalabalık guruplar için uygun
değildir. Bu rotanın yayınlanması
hem askeri hem doğanın bakirliğini
korunması açısından uygun olmaya
bilir. Bilinçli guruplar için bölgede
uygun pek çok rotada çıkarılabilir

33

Demirköy

Demirköy - Kadın kule
– Monopetra – Velika
köprüsü
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Günübirlik yürüyüşler için uygun
bir rota. Kamp için uygun bir alan
yoktur. Bölgede korunması gereken
anıt ağaçlar bulunmaktadır.
Monopetra zirvesi doğal bir seyir
terasıdır. Zirveden Istranca
dağlarını ve ormanlarını 360 derece
görmek mümkündür. Ayrıca hiçbir
yerleşimin görünmemesi insanı
doğanın bir parçası gibi
hissetmesini sağlamaktadır.
Zirveden Karadeniz sahillerini
görebilmek mümkündür.
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Monopetranın etrafında akan
derelerde güzel şelaleler
oluşmuştur. Rota yakınında çeşme
bulunmamaktadır. Rota üzerinde
eski şarap yolunun izleri
görülmektedir. Rota başlangıç
noktasında ya da Velika
köprüsünde sonlandırılabilmektedir.
Monopetrada kaya tırmanışı için
uygun kaya duvarları
bulunmaktadır. Geneleksel tarza
kaya tırmanışı için uygun rotalar
oluşturulabilir.
34

Demirköy

Demirköy- Kartal
kaya- Güneşli GöllerMonopetra(Tek kaya)

Demirköyden
başlayıp
Kartalkaya
Monopetra
Kadın kule de
sonlanan
günübirlik
yürüyüş rotası
oluşturulabilir.
Yaz
döneminde
orman çok sık
ve eğimin
fazla
olmasından
dolayı aşırı zor
bir rotadır.
Deneyim ve
kondisyon
gerektiren bir
rotadır.

Demirköy Güneşli göller kolay bir
parkur günübirlik yürüyüş ve kamp
için uygundur rota üzerinde çeşme
ve uygun kamp yeri mevcuttur.
Deneyimli ve küçük guruplarla
Demirköyden başlayıp Güneşli
göller Monopetrada sonlanan zor
bir trans kamplı bir rota yapılabilir.
Bu bölgede işaretlenmesi ve uyarı
levhaları konulması gereken pek
çok doğa sporu için uygun bir
bölgedir.

35

Demirköy

Demirköy Güneşli
göller Bisiklet Rotası

Orta zorlukta
birkaç dere
geçişi
gerektiren
keyifli bir
rotadır.

Günübirlik Demirköyden
başlanarak yapılabilir. Parkur
Güneşli göllerden sonra
Sivrilerdede sonlandırılabilir.

36

Demirköy

İğne Ada Mert Gölü
Sivriler kalesi

Günübirlik
orta zorlukta
bir yürüyüş
rotası

İskele mevkiinde uygun kamp yeri
bulunmaktadır. Rota üzerinde
çeşme bulunmuyor ama derelerden
içme suyu temin edilebiliyor.
Sivriler kalesi, Mermer mağrası ve
kız mağrası rota üzerinde görülmesi
gereken yerlerdir. Ayrıca Hamam
gölü ve saka gölüde rota üzerinde
ziyaret edilebilir.
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37

Demirköy

Beypınar –FatmakayaBalaban Köyü
(Beypınar-Balaban
mevkii)

13 km orta
zorlukta bir
yürüyüş rotası

Kolay bir parkur günübirlik
yürüyüş ve kamp için uygun bir
rota.

38

Demirköy

Beypınar –Kurudere

11 km orta
zorlukta bir
yürüyüş rotası

Kolay bir parkur günübirlik
yürüyüş ve kamp için uygun bir
rota

39

Demirköy

Beypınar –GediktarlaMandagölü-Beypınar

6 km orta
zorlukta bir
yürüyüş rotası

Kolay bir parkur günübirlik
yürüyüş ve kamp için uygun bir
rota

40

Vize

Kadınkule–Çifte
Kaynaklar (sergen
Mevkiinde)

13 km orta
zorlukta bir
yürüyüş rotası

Kolay bir parkur günübirlik
yürüyüş ve kamp için uygun bir
rota

41

Vize

Kızılağaç Cehennem
Şelaleleri Çingene
kalesi

16 km keyifli
orta zorlukta
günübirlik
yürüyüş rotası.

Kalabalık eğitimli guruplar için
uygun. Daha önce 90 kişilik bir
katılımcı ile yürüyüş yapıldı.
Şelaleler ve Çingene kalesi
görülmeye değer yerler. Ayrıca
Kızılağaç köyü tarihi ve doğal
açıdan güzel bir köydür. Köydeki
eski evler restore edilip köy
düzenlenebilir. İstanbul’ dan çok
fazla ziyaret almaktadır.

EK 6: KIRKLARELİ İLİNDE DOĞA TURİZMİ BAKIMINDAN ÖNCELİKLİ
FAALİYETLER VE BÖLGELER

←(+)
FAALİYET

ÖNCELİK
1. DERECE
ÖNEMLİ
İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı,
Dupnisa Mağarası

Dağcılık

Tekkaya (Vize)

Bisiklet
Turizmi

Sivriler İğneada
arası bisiklet gezisi
parkuru (Sivriler –

(-)
TALEP
(+)→

Doğa
Yürüyüşü

2. DERECE
ÖNEMLİ
Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma
Alanı,
Panayır Deresi
(Vize),
Tekkaya (Vize),
Yıldız Dağları Doğa
Eğitim Merkezi,

3. DERECE
ÖNEMLİ
Balaban
(Velika )
Deresi,
Mutlu
(Rezve)
Dere,
Taxus
Baccata
Ormanı
(Demirköy)

(-)→
4. DERECE
ÖNEMLİ
Kavaklı Meşe
Korusu Tabiat
Parkı

Kavaklı Meşe Korusu
Tabiat Parkı,
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Kirazlı tarla –
Tümülüs –
Fidanlık- İğneada,
Fidanlık yolu –
Mandacı Kadın’dan
Hurşit Ağa iskelesi
– Deniz Boyundan
İğneada’ya)

Mesire Yerleri,

Mağara
Turizmi

Dupnisa
Mağaralarından
oluşan sistem

Yenisu, Domuzdere
(Vize/Balkaya),
Kıyıköy, Kaptanın
Mağarası
(Vize/Kıyıköy)

Fotosafari

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı,
Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma
Alanı,

Dupnisa Mağarası,
Panayır Deresi
(Vize),
Tekkaya (Vize),
Taxus Baccata
Ormanı (Demirköy)

Kamp Ve
Karavan
Turizmi

İğneada,
Kıyıköy,
Tekkaya,
Panayır Deresi,

Dupnisa Mağarası
Çevresi,

Oryantiring

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı,

Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma Alanı
Mahya Dağı,
Dereköy Çevresi,
Taxus Baccata
Ormanı,

Sulak Alanlar

Kuş Gözlemi

İğneada Longozları
Sulak Alanı

Balaban
(Velika )
Deresi,
Mutlu
(Rezve)
Dere,
Mesire
Yerleri

Yenisu,
Domuzdere
(Vize/Balkaya),
Kıyıköy,
Kaptanın
Mağarası
(Vize/Kıyıköy)

Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma
Alanı,
Yaban Hayvanı
Yerleştirme Sahası,

Agro Turizm

İğneada, Avcılar,
Sivriler, Sislioba,
Beğendik,
Hamdibey,
Balaban, Sarpdere,
Gökkaya,
Limanköy

Botanik
Turizmi

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı,

Dupnisa Mağarası,
Panayır Deresi
(Vize),
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Kasatura Körfezi
Tabiatı Koruma
Alanı,

Tekkaya (Vize),
Taxus Baccata
Ormanı (Demirköy)

Hava Sporları
(Motorlu
Planör)
Turizmi

İğneada

Atlı Doğa
Yürüyüşü

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı

İzcilik

İğneada Longoz
Ormanları,
Kasatura Körfezi,
Dupnisa Mağarası
ve Çevresi

Dereköy Çevresi,
Mesire Yerleri

Festival
Turizmi

Merkez

Babaeski (Alpullu,
Büyükmandıra),
Lüleburgaz,
PehlivanköyPehlinak
öy, Demirköy

Mutlu
(Rezve)
Dere

Dupnisa
Mağarası,

Sportif Olta
Balıkçılığı
Av Turizmi

Avlaklar

Yaban Hayatı
Gözlemciliği

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı, Kasatura
Körfezi Tabiatı
Koruma Alanı
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EK 7: KIRKLARELİ İLİNDEKİ KORUNAN ALANLAR VE POTANSİYEL
ALANLAR İÇİN DOĞA TURİZMİ FAALİYET PLANI
Korunan/Kontrollü Alanlar
Korunan/
Kontrollü
Alan Türü

MİLLİ
PARK

TABİATI
KORUMA
ALANI

Korunan
/Kontrollü Alan
Adı

Yapılabilecek Proje Türü

1.Milli park içerisindeki ve çevresindeki
potansiyeli saptama.
2.Milli Park içerisindeki ve çevresindeki
yürüyüş rotaları belirleme, işaretleme ve
bilgilendirme.
3.Alan kılavuzluğu eğitiminin verilmesi.
4-Gelişme planlarının yapılması.
5-İyileştirme çalışmalarının doğa turizminin
geliştirmesi açısından değerlendirilerek
yapılması.

İğneada Longoz
Ormanları Milli
Parkı

Doğa yürüyüşü, foto
safari, yaban hayatı
gözlemciliği. Sportif
olta balıkçılığı, yaban
hayatı fauna
gözlemciliği, bisiklet
turizmi, deniz-kumgüneş turizmi
imkanları vardır.

Kasatura
Körfezi Tabiatı
Koruma Alanı

Doğa yürüyüşü, foto
safari, yaban hayatı
gözlemciliği. Sportif
olta balıkçılığı, yaban
hayatı fauna
gözlemciliği, bisiklet
turizmi imkanları
vardır.

1. Saha içerisindeki ve çevresindeki potansiyeli
saptama.
2.Saha içerisindeki ve çevresindeki yürüyüş
rotaları belirleme, işaretleme ve bilgilendirme.
3.Alan kılavuzluğu eğitiminin verilmesi.
4-Gelişme planlarının yapılması.
5-İyileştirme çalışmalarının doğa turizminin
geliştirmesi açısından değerlendirilerek
yapılması.

Doğa yürüyüşü,
bisiklet turizmi.

1. Saha içerisindeki ve çevresindeki potansiyeli
saptama.
2.Saha içerisindeki ve çevresindeki yürüyüş
rotaları belirleme, işaretleme ve bilgilendirme.
3.Gelişme planlarının yapılması.
4-İyileştirme çalışmalarının doğa turizminin
geliştirmesi açısından değerlendirilerek
yapılması.

TABİAT
PARKI

Kavaklı Meşe
Korusu Tabiat
Parkı

YABAN
HAYVANI
YERLEŞTİR
ME SAHASI

Vize İlçesi –
Çavuşköy Göleti
mevki

DOĞA
EĞİTİM
MERKEZİ

Yapılabilecek Doğa
Turizmi Faaliyetleri

Yıldız Dağları
Doğa Eğitim
Merkezi

Kuş gözlemciliği

Doğa yürüyüşü, foto
safari, yaban hayatı
gözlemciliği, flora ve
fauna gözlemciliği,

1. Saha içerisindeki ve çevresindeki potansiyeli
saptama.
2.İyileştirme çalışmalarının doğa turizminin
geliştirmesi açısından değerlendirilerek
yapılması.
1. Yıldız Dağları Biyosferi’nin doğal, kültürel,
tarihi ve peyzaj değerlerinin gelecek nesiller
üzerinde yaratacağı farklara ilişkin deneyimi
geliştirmek.
2. Araştırma, eğitim ve öğretim alanında gerek
ülkenin altyapısını gerekse çevresel ve kırsal
kalkınma konularını ele alma yeteneğini
güçlendirmede önemli bir rol oynayacak olan
bir merkez olmak.
3. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının bir
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parçası olarak daha geniş öğrenme
deneyimlerinin paylaşılması için gereken
kaynakların ayrılmasını temin edecek yeni
çalışma yol ve yöntemleri bulmak.
4. Üretilen eğitim materyallerinin ve Eğitim
Merkezinin Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet
kuruluşları tarafından alanda organize edilen
kamplarda ve diğer eğitim çalışmalarında
kullanılmasını sağlamak, bu eğitim
merkezindeki ilgililerin kamplara katılım
sağlayarak merkezdeki çalışmaları
yaygınlaştırmak
5. Merkezi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya
yönelik girişimlerde bulunmak ve uluslararası
fuar ve çalışmalara katılmak.
Karahıdır
Korusu Mesire
Yeri
Kanara Deresi
Mesire Yeri
Sakızköy Korusu
Kavaklı Kent
Ormanı
MESİRE
YERLERİ

Balkaya Mesire
Yeri
Ergene Mesire
Yeri

Doğa yürüyüşü,
yaban hayatı
gözlemciliği,

Mesire Yerlerinin gelişme planlarının yapılarak
iyileştirme çalışmalarının doğa turizmi
açısından değerlendirilerek yapılması.

bisiklet turizmi.

İnce Koru
Mesire Yeri
Göztepe Mesire
Yeri
Mert Gölü
Mesire Yeri
Dupnisa
Mağarası Sulak
Alanı
SULAK
ALANLAR

İğneada
Longozları Sulak
Alanı

Yaban hayatı
gözlemciliği.
Kuş gözlemciliği,
fotosafari,
yaban hayatı
gözlemciliği

1.Sulak alan içerisindeki ve çevresindeki
potansiyeli saptama.
2.Envanter çalışmalarının yapılması.
3.Kuşgözlem kuleleri için uygun yerlerin
belirlenmesi ve yapılması.
4.Alan kılavuzu eğitiminin verilmesi.
5.Fotosafari rotalarının belirlenmesi ve
işaretlenmesi.
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KIRKLARELİ İLİ DOĞA TURİZMİ
MASTER PLANI
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