eko v i z y o n

Bakacak- Gölyaka- Abant Yeşil üçgeni için
Eko-turizme dayalı kalkınma stratejisi
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1. Bölüm

EKOVİZYON

1. ekoturizm
Eko-turizm nedir?
Kısaca bir tanımla ekoturizm; doğal güzelliklerin,
çevreyi koruyarak ve yerel halkın refahını gözeterek
ziyaret edildiği, duyarlı bir turizm modelidir.
Doğal bölgelere yapılan seyahatlerin bilinçli ve
sağlıklı olması hem çevreyi korur hem de yerli halkın
yaşantısını iyileştirir. Ekoturizm, bozulmamış, saf ve
genelde korunan bölgelere olan geziler olup küçük
çaptadır. Bu tip turizm modeli gezenleri bilgilendirir,
doğal kaynakları korumak için sermaye sağlar. Yerli
halkın ekonomik ve politik açıdan kalkınmasına neden
olmasının yanı sıra farklı kültürlerin saygı görmesine
yardımcı olur.
Ekoturizm
çoğu
defa
“doğa
turizmi”
ile
karıştırılmaktadır. Doğa turizmi, doğal kalmış alanlara
gezilerin düzenlenmesidir. Doğa turizmi, ekoturizmle
benzer olsa da; doğal kaynakların korunması veya

sürdürülebilirlik ile ilişkisi yoktur. Doğal bölgelerde
mevcut olan bu tür turizmde eksik olan doğal
kaynakların koruma planlarının oluşturulmamasıdır.
Ekoturizmin farklı unsurları, doga turizmi ile entrege
edildiğinde, çevreyle olan ilişkisi gelişecektir. Bir
projenin ekoturizm olarak adlandırılması için yukarıda
belirtilmiş olan tanımlamaya uyması gerekmektedir.
Ekoturizm kriterlerine uymadan yapılan doğa turizmi
uzun vadede, ne bu projede yer alan insanlara fayda
sağlar, ne de doğal kaynakları korunur.
Ekoturizm modeli çoğu koruma altında bölge
işletmelerine, özellikle de milli parklara ve diğer
koruma altındaki doğal alanlara önerilmektedir. Dünya
Doğal Kaynakları koruma Teşkilatına göre, ekoturizm
hem yerli halk için hem de korunan bölge için fayda
sağlamaktadır. Bu bakımdan sürdürülebilir ekonomik
gelişim stratejisi için de ideal bir modeldir.

Eko-turizm 10 temel amacı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alanda mümkün olduğunca az iz bırakmak.
Kültürel ve çevresel farkındalık yaratmak.
Hem ziyaretçiler, hem de ev sahipleri için olumlu tecrübeler sağlamak.
Koruma faaliyetlerine kaynak yaratmak.
Yerel halka ekonomik katkı sağlamak.
Tehlike altındaki değerlere dikkat çekmek.
Somut olmayan kültürel mirası yaşatmak. (yemek, zanaatler, müzik...)
Sürdürülebilir kalkınma sağlamak.
Yerel inisiyatifi harekete geçirmek.
Kaynakları verimli ve sorumlu kullanmak.
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Eko-turizmin sunduğu
fırsatlar
Koruma alanları için gelir yaratılması:

Doğal hayatın korunmasında finasman sıkıntısı en
önemli problemlerden biridir. Sahip olduğumuz pek
çok doğal değerler kaynak sıkıntısı sebebiyle yok
olmaktadır. Eko-turizm farklı şekillerde korumaya
yönelik gelir yaratılmasına aracılık eder. Örneğin
doğal koruma alanına girerken verilen bilet paraları ya
da alan içindeki işletmelerden toplanan kira gelirleri
bunların başında sayılabilir.

İş yaratılması:

Yeni iş sahaları yaratılması eko-turizmin sunduğu
en önemli fırsatlardan biridir. Öncelikle direkt olarak,
pek çok tur rehberi, bekçi, işçi ve idari personel
birebir eko-turizm alanının içinde istihdam edilecektir.
Bunun dışında çevre yerleşimlerde yaşayan halk
turizmi destekleyecek hizmet sektörlerinde çalışma
imkanı bulabilirler. Bunların yanı sıra dolaylı yoldan
bölgedeki talep artacağından, bunu destekleyecek
arzın yaratılması gerekecektir. Eko-turizm; hizmet
sektöründen inşaat sektörününe pek çok alanda
yeni işler yaratacaktır.Eko turizm alanı içerisindeki
yerel halk için de yeni iş imkanları doğacaktır. Aile
pansiyonculuğu, rehberlik, yerel ürünleri satışı ve
üretimi bunlardan bazılarıdır.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma:

Eko-turizm; yerel, bölgesel ve ulusal anlamda ciddi
bir ekonomik hareket yaratmaktadır. Yerel kalkınma,
bölgesel kalkınmanın en önemli anahtarlarından
biridir. Öte yandan eko-turizm yeni yarattığı ekonomik
hareketliliğin yanı sıra mevcut süregelen ekonomik
faaliyetlerin de uzun vadede sürdürülebilir şekilde
gelişmesine aracı olacaktır.
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Dünyanın bir çok bölgesinde, korunmaya değer doğal
alanlar aynı zamanda önemli ham madde kaynaklarını
barındırırlar. Bu alanlar odunculuk, ciftçilik madencilik
gibi faaliyetler için de cazip bölgelerdir ve ekonomik
kalkınma kaygısı kimi zaman söz konusu alanlar
üzerinde baskı yaratabilir. Ekonomik kalkınma ve
koruma arasında denge kurulmasına vesile olan ekoturizm, özellikle bu tip alanlar için çok ideal bir modeldir.
Araştırmalar; doğal kaynakların kullanımı için olan
rekabetin, koruma stratejileri sayesinde sürdürülebilir
hale getirilebileceğini, bu sayede uzun vadede ,
ekonomik faaliyetler daha verimli sürdürülürken, doğal
kaynakların da korunabileceğini göstermektedir. Bu
anlamda eko-turizm bir kazan-kazan modelidir. Ayrıca
korumaya dayalı anlayış alanda yeni sektörlerin
ve yeni ekonomik faaliyetlerin yaratılmasını da
destekleyecektir. Çoklu kullanımın yapıldığı alanlarda
farklı sektörler birbirlerini destekleyerek var olabilirler.

Katılımcılar
İyi bir ekoturizm modelinin başarısı
geniş katılımlı işbirliği ve stratejik
ortaklıklar kurulmasına bağlıdır.
Bu katılımcı ortakların bazıları daha önemli
roller üstlense de, tamamı ekoturizm alanlarının
geliştirilmesi ve idaresi konusunda pay sahibidir.
Başarılı bir ekoturizm modeli öncelikle bu ortakların
uyumlu işbirliğine dayanır.
Bu işbirliğindeki en önemli aktörler; yerel yönetimler,
yerel halk, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bu
aktörlerin beraberliğinden ortaya çıkan Yeşil Alan
Yönetimi olacaktır. Eko-turistler aktif ziyaretçiler
olduklarından hiç kuşkusuz onlar da sürecin
yürütülmesi açısından önemli aktörlerdir.

Yerel yönetimler:

Belediyeler, Valilik, diğer resmi yönetim ajans ve
kurumları eko-turizmin geliştirilmesi, planlanması,
yürütülmesi ve denetlenmesi aşamalarında kilit bir
konumda bulunmaktadırlae. Öncelikle süreç içinde
lider pozisyonunda bulunurlar. Ulusal ve bölgesel
hedeflerin eko-turizm aracılığı ile gerçekleşmesini
sağlamaktadırlar. Tüm sektör için vizyonu belirlerler.
Söz konusu alan için özel kanunlar çıkartabilme
inisiyatifine sahiptirler. Özel sektör faaliyetlerini
denetlerler. Tüm bunların ötesinde turizm alanının
içerisindeki temel altyapı yatırımlarını ve bakımlarını
yaparlar.

Yerel halk:

Yerel halk ekoturizm faaliyetlerinin yürütülmesi
açısından iki sebepten dolayı önemlidir. Öncelikle
ziyaretçileri çeken, onların yaşadığı yerler ve onların
yaptığı faaliyetlerdir. Haliyle bu yerel halkın sürece
dair karar verici konumda olmasını gerekli kılar.
İkinci olarak yerel halk doğal kaynakların korunması
konusunda kilit bir rol sahibidir. Onların doğal
kaynakları kullanım şekli ve aldıkları tavır koruma
stratejilerinin başarısını doğrudan etkileyecektir.
Ayrıca yerel halkın kültürü, ziyaretçilerin alandaki
deneyimlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Bu bakımdan, yerel halktan beklenilenler şu şekilde
sıralanabilir:
•
•
•

Ekoturizm planlama ve idare sürecine katılımları.
Tur operatörleri ve özel sektörü yerel kültüre saygı
duymaları konusunda teşvik etmeleri.
Yerel üretim yapmaları ve yerelde servis
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•
•
•

sağlamaları.
Yerel kültürü tanıtmaları ve yaşatmaları.
Sürdürülebilirlik ve kaynak kullanımı konusunda
bilinçli yönde hareket etmeleri.
Alan yöneticilerini, eko-turizm stratejilerinin
uygulamadaki
sonuçları
konusunda
bilgilendirmeleri.

Tur operatörleri ve Özel sektör:

Tur operatörleri ve özel sektör eko-turizm stratejileri
açısından pek çok öneme sahiptir. Öncelikle turizm
yönelimlerine ve piyasasına hakimdirler; ziyaretçilerin
neyi, nasıl istediklerini bilirler. İkinci olarak turizm
endüstrisi turizmin negatif etkilerini yok edebilmek
açısından inisiyatif sahibidir. Turizmin negatif etkileri
çoğu zaman operatörlerin hatalı yönlendirmeleri ve
piyasa rekabetinden kaynaklanmaktadır. Ziyaretçileri
olumlu yönde etkilemek ve bilinçlendirmek de yine
onların elindedir.
Son olarak tur operatörleri tanıtım ve halkla ilişkiler
konusunda kilit rol oynamaktadırlar. Turizm endüstrisi

müşterilerine ulaşmanın yollarını bilmektedir. Bu
bakımdan alanın potansiyel ziyaretçileri ile olan
bağını kurabilirler. Tur operatörleri ve özel sektörden
beklenen şunlardır:
• Kaliteli servis sunmaları.
• Doğal alanların korunması ve işletilmesine katkıda
bulunmaları.
• Yerel halkın ihtiyaç ve haklarına saygı göstermeleri.
• Kültürel ve çevresel olarak sürdürülebilir politikalar
uygulamaları.
• Nitelikli ve eğitimli personel ile çalışmaları.
• Pazarlama ve işletme konusunda merkezi bir
sistem oluşturulması.
• İşletme ve pazarlama ilkeleri geliştirmeleri.
• Eko-turizmin gelişmesine yönelik araştırma
çalışmaları yapmaları.
• Müşterilerini ekolojik farkındalık konusunda
bilinçlendirmeleri.
• Yerel yönetimler ile kuvvetli işbirliği içinde
çalışmaları.

Yerel halk katılımının etkileri

yerel halk katılımı
(pozitif)
yerel halk için
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bölge için

yerel halk katılımı olmaması
(negatif)
yerel halk için

bölge için

sürdürülebilir gelir

turizmin negatif etkilerinde
azalma

yerel kaynaklarda azalma

dengesiz kalkınma

iyi hizmetler

turizmin negatif etkilerinde
azalma

gelir adaletsizliği

doğal kaynakların aşırı
kullanımı

kültürel gelişme

turizmin negatif etkilerinde
azalma

kültür erozyonu

geleneksel değerlerin
yabancılaşması

Sivil toplum örgütleri:

Sivil toplum örgütleri eko-turizmi ilgilendiren konularda
tartışmaya açık olabilecek konuları ortaya koymaları
açısından ve sürecin takibi aşamasında önemli bir role
sahiptirler. Farklı konularda uzmanlaşmış insanların
fikirlerinin toplandığı bir platform vazifesi görürler.

•
•
•

olarak katkıda bulunmaları.
Anket ve geri bildirim çalışmalarına katılarak,
stratejilerin şekillenmesine katkıda bulunmaları.
Konulmuş kurallara riayet etmeleri.
Ziyaret ettikleri alanlara en az etkiyi bırakmaları.

Sivil toplum, eko-turizmi ilgilendiren konuları
değerlendirerek, yerel yönetimi ve işletmecileri doğru
şekilde yönlendirebilecekleri gibi yerel halk ile de
güçlü ilişkiler kurabilirler. Sivil toplum örgütleri şu
aşamalarda eko-turizme katkıda bulunacaklardır:
• Eko-turizm
yönetim
planı
ve
ilkelerinin
oluşturulması.
• Doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirlik
konularında ekspertiz.
• Farklı eko-turizm faaliyetleri yaratmak ve yürütmek.
• Yerel halk ile çalışma yürütmek.
• Alanın tanıtımı ve halkla ilişkiler.

Ziyaretçiler:

Turistlerin ve alanı ziyaret edenlerin eko-turizm
modelinin işletilmesi ve geri bildirim alınması
açısından diğerlerinden farklı bir pozisyonu vardır.
Resmi anlamda kara verici pozisyonda olmasalar da;
yaptıkları seçimler ve yönelimleri eko-turizm karalarını
kuvvetli biçimde etkileyecektir.
Bu yüzden Yeşil Alan yönetimi konularında
ziyaretçilerle iyi bir iletişim içinde olunması hem
ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, hem de geri bildirim
alına bilmesi açısından önemlidir. Ziyaretçilerden
beklenen öncelikli konular şunlardır:
• Turizmin olumsuz etkilerini en aza indirecek bilinçli
tercihler yapmaları.
• Doğal alanların korunmasına dolaylı ya da direkt
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2. Düzce için ekoturizm
Stratejileri
Düzce’nin Eko-turizm
potansiyelleri:
Düzce ili eko-turizm açısından büyük potansiyelleri
barındırmaktadır. Düzce Ovası’nı çevrelemekte olan
dağlar ve yaylalar birer eko-turizm destinasyonu
olabilecek doğal değerlere ve kaynaklara sahiptir.
İstanbul ve Ankara’nın ortasında, her iki kente de
iki buçuk saat uzaklıkta bulunan Düzce, iyi ulaşım
bağlantılarına da sahiptir. Yukarıda da bahsedildiği
gibi; eko-turizmin öncelikli hedef kitlesinin büyük
kentlerde yaşayan doğal hayatı seven ve özlemini
duyan, ekolojik duyarlılığa sahip insanlar olduğu
düşünülecek olursa,
Düzce’nin
İstanbul
ve
Ankara’ya olan yakınlığı doğal
zenginlikleri ile birleştirilerek
eşi bulunmaz bir eko-turizm
potansiyeli ortaya çıkartılabilir.
Düzce ve çevresi bu kentlerden
kısa konaklamalı haftasonu
turları ya da günü birlik geziler
için çok çekici bir konumda
bulunmaktadır.

Son olarak, Düzce’nin eko-turizm anlamında stratejik
ortaklıklar kurabileceği komşuları vardır. (Abant,
Kartalkaya, Yedigöller gibi...). Bütün bu etkenler bir
arada değerlendirildiği zaman Düzce’nin, artık deprem
ile değil doğal zenginlikleri ve özlemini duyduğumuz
ekolojik yaşam tarzı ile anılan, bu konuda markalaşmış
bir şehir olarak öne çıkması gerekmektedir.

Kuşkusuz Düzce İl sınırları içerisinde Karadeniz
sahillerinden başlayarak güneyde Bolu Dağı’na
kadar pek çok doğal zenginlik bulunmaktadır. Tüm bu
zenginlikler farklı yönleriyle ekolojik turizme potansiel
oluşturmaktadır.
“Eko-vizyon”
stratejisi bu anlamda; gelecekte
Düzce depremin Düzce’nin farklı bölgelerinde de
bir model olarak
kötü anıları ile değil, uygulanabilecek
değerlendirilebilir.

doğal zenginlikleri ile
anılması gereken bir
ildir.

Düzce çevresi doğa sporları başta olmak üzere pek
çok aktiviteye ev sahipliği yapabilecek kaynaklara
sahip olmasının ötesinde, farklı mevsimlerde farklı
aktivitelerin yapılma olanağı da vardır. Örneğin yazın
doğa yürüyüşleri ve kampçılığa imkan tanırken,
kışın tur kayağı gibi kış sporları Düzce çevresinde
gerçekleştirilebilir. Düzce ayrıca kendine has yöresel
değerleri ve ürünleri ile yine Ankara ve İstanbul gibi
büyük şehirlerden gelen ziyaretçilere pek çok şey
sunabilmektedir.

Düzce gibi birbirinden farklı doğal
zenginlikleri barındıran bir il için
bu zenginliklerin entegre edilerek
değerlendirilmesi de büyük önem
taşımaktadır. Hem deniz, hem kış

turizmine yönelik değerleri bulunan Düzce için Ekoturizm söz konusu entegrasyonu sağlayacak bir bağ
olarak ele alınmalıdır.
Gelecekte, Eko-turizm Düzce’nin doğal kaynaklarını ve
yerel kültürünü korurken, kalkınmasını sağlayacaktır.
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eko v i z y o n
“Ekovizyon”; Efteni Gölü, Samandere Şelalesi,
Kardüzü, Yaylaları ve gölleri ile sayısız doğal güzelliğe
ev sahipliği yapan Kaynaşlı’nın güneyinde kalan
bölgeyi kapsayan, Eko-turizime dayalı bir kalkınma
eylem planıdır.

Ekovizyon planı içerisinde yer alan stratejiler; mahalli
ve bölgesel olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Ekovizyon,
söz
konusu
bölgede
sürdürülebilir yerel ekonomik kalkınma
sağlarken, Düzce’nin doğal kaynaklarını
korumayı, yeni iş olanakları yaratmayı
ve ekonomik canlılığını yitirmiş Kaynaşlı
bölgesini
tekrardan
canlandırmayı

Ekovizyon planının ön gördüğü eko-turizm alanı, yani
“Yeşil Üçgen”, Abant, Gölyaka, (Darıyeri)Bakacak
köyü arasında kalan ve Kardüzü yaylasını da içine
alan bölgeyi kapsamaktadır. Ekovizyon ile bu alan
için eko-turizime dayalı bir eylem planı geliştirilirken,
Yeşil üçgeni destekleyen alt merkezlerde ekonomik
kalkınma hedeflenmektedir.

hedeflemektedir.
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Mahalli: Yavaş Yol Stratejisi
Bölgesel: Yeşil Üçgen Stratejisi

Buradan
hareketle
ekovizyon’un
hedeflerine
yerelden bölgesele doğru ilerleyen dört basamakta
ulaşmaktadır.

açılan kapılar haline geleceklerdir. Eko-turizm alanının
tüm servis yükünü üstlenecek bu kapılarda önemli bir
ekonomik hareketlilik elde edilecektir.

Düzce için potansiyel yaratmak: Eko-turizm

Yeşil Üçgen’in korunması: Yaylaların koruma

faaliyeti ve bu faaliyeti destekleyen alt sektörler Düzce
için yeni ekonomik sektörler yaratacak, Düzce’nin
tanıtımı yapılırken, insan ve mal akışında artış
sağlanacaktır.

Kaynaşlı, Gölyaka’da yerel kalkınma
sağlamak: Yeşil Üçgen’in bir eko-turizm merkezi

altında turizm alanı haline getirilmesi ve denetim altında
tutulması, doğal hayatın korunmasını sağlayacaktır.

Bolu ile bölgesel ittifak kurulması: Mevcut
bir turizm potansiyeli olan Abant’ın Yeşil Üçgen’in
köşesinde bulunması sayesinde birbirini olumlu
anlamda besleyecek, stratejik ortaklıklar kurulacaktır.

haline gelmesi ile Kaynaşlı gibi alt merkezler bu alana
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eko v i z y o n
Eko-vizyon,
stratejisidir
barındırır.

çok yönlü, entegre
ve içerisinde yeni

bir kalkınma
eko-modelleri

Eko-köy: Bölgedeki köylerde eko-vizyonu destekleyen
yeni bir yaşam geleneği oluşacaktır.

Eko-yemek: Sağlıklı ve yerel kültüre dayalı bir
beslenme kültürü desteklenecektir.

Eko-sağlık: Doğanın tedavi edici etkisi, turizm
potansiyeline dönüştürülecek, sağlıklı yaşam ekovizyonun marka değerlerinden biri olacaktır.

Eko-tarım: Organik yöntemlerle, niteliği yüksek tarım
ürünlerinin ekimi ve pazarlanması teşvik edilecektir.

Eko-pazar: Bölgenin ekolojik ürünleri, Bakacak ve
Kaynaşlı gibi merkezlerde müşteri bularak ekonomik
kazanca dönüşecektir.

Eko-kamp: Yapım ve işletim maliyeti düşük,
ekolojik olarak sürdürülebilir yeni konaklama modelleri
oluşacaktır.

Eko-enerji: Bölgede sürdürülebilir enerji kaynaklarından
yararlanarak enerji verimliliği arttırılacaktır.

Eko-klima: Bölgenin daima serin ve esintili temiz

havası mimari çöümlerle de birleştirilerek, özellikle
Ortadoğu’lu turistler bölgeye çekilecektir.

Eko-spor: Hali hazırda bir spor merkezine dönüşme

yolundaki bölgenin bu ptansiyeli tüm yönleri ile ortaya
çıkartılacaktır.

Eko-rota: Planlı rotalar ve turizm stratejileri ile

bölgenin kapasitesi aşılmadan maksimum sınırlarda
kullanılabilecektir.
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6Y Stratejisi

Yavaş

Yavaş hayat tarzına uygun. Gelişimi nicelikle değil nitelikle sağlayan

Yeşil

Ekolojik anlamda sürdürülebilir.

Yöresel

Yerel kültür odaklı, yerel katılıma açık kalkınma.

Yerinde

Yerinde üretim / yerinde tüketim.

Yenilenebilir
Yenilenebilir kaynak kullanımı.

Yenilikçi

Yenilikçi yönetim ve işletme modeli.
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2. Bölüm

YEŞİL
ÜÇGEN

1. bölgesel çerçeve
Yeşil Üçgen
Bir köşesinde Abant ve Abant Gölü, bir köşesinde
Efteni Gölü ve Gölyaka, bir köşesinde ise Bakacak
ve Yavaş Yol’un bulunduğu üçgen alan Düzce’nin
en önemli doğal zenginliklerinden bir çoğunu içinde
barındırmaktadır. Bu zenginliklerin arasında Kardüzü
Yaylası, Torkul ve Topuk Gölleri, Samandere Vadisi
sayılabilir.
Mavinin ve yeşilin; yaylalarda, ormanlarda, şelale
ve göllerde bir araya geldiği bu bölge hem ulaşım
akslarına çok yakın, hem de bir o kadar bakir kalabilmiş
erişilmesi güç bir coğrafyaya sahiptir.

Ekovizyon ile önerilen “Yeşil Üçgen” stratejisi
bu bölgenin eko-turizme açılarak korunmasını
önermektedir. Bölgede halen yaşayan yerel halkın
olması ve bölgede ormancılık, kerestecilik faaliyetleri
sürdürülüyor olması, Yeşil üçgenin yenilikçi koruma
yöntemleri ile korunmasını gerektirmektedir. Ekonomik
faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde devam etmesi ve
halkın yerel yaşam biçimini sürdürebilmesi için ekoturizm uygun bir modeldir.
Yeşil Üçgenin içine çok küçük müdaheleler yapılarak
çevresi için büyük bir ekonomik etki yaratılması
mümkündür.

Ye ş i l Ü ç g e n i ç i n 1 0
ilke
•

Yeşil üçgen bölgesinin “yayla turizm alanı”
olarak ilan edilerek koruma altına alınması.

•

Yeşil üçgen içerisindeki imar faaliyetlerinin
denetim altına alınması.

•

Alana araç girişinin kontrol altına alınarak
alternatif

ulaşım

ve

taşıma

stratejileri

uygulanması.
•

Yerel halkın projeye katılımının sağlanması.

•

Geleneksel ekonomik faaliyetlerin ve somut
olmayan kültür mirasının korunması.

•

Yaylaların turizm kapasitesinin belirlenerek,
kapasitenin aşılmamasına yönelik tedbirler
alınması.

•

Sürdürülebilir bir kaynak kullanım politikası
geliştirilmesi.

•

Atık

toplama

ve

kanalizasyonla

ilgili

politikalar geliştirilmesi.
•

Kullanım hakları ve mülkiyetler ile ilgili
hukuki düzenlemeler yapılması.

•

Yerel

ürünlerin

pazarlanmasına
yaratılması.

yetiştirilmesi

yönelik

marka

ve
değer

Bu amaçla bir köy ürünleri

kooperatifi kurulması.

Ye ş i l Ü ç g e n k ö y l e r i
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2. rotalar
Yeşil Üçgen ziyaretçi
rotaları
Yeşil üçgen içinde hazırlanacak ziyaretçi rotaları
yaylaların ekolojik turizme yönelik potansiyellerinin
geniş bir yelpaze içinde kullanılmasına olanak
sağlayacaktır. Rotalar yaylayı ziret eden turistleri
denetim altında tutarak hem güvenliklerini temin eder,
hem de yaylaların korunmasına hizmeteder. Paket
programlar halinde hazırlanmış rota turları sayesinde
misafirlerin gece konaklamaları sağlanacak bu sayede
yerel kalkınmaya katkıda da bulunulacaktır. Rotaların
programlanması sırasında Abant’ın mevcut turizm
potansiyelinden de güç alınarak alınarak stratejik
işbirlikleri yapılmalı, ortak çözümler yaratılmalıdır.

Yeşil üçgen içindeki yaylalar pek çok farklı doğa sporu
ve aktiviteye ev sahipliği yapabilecek potansiyeli
barındırmaktadır.
Rotalar uzmanlar ve tur operatörlerinin katkıları
ile detaylandırılıp şekilenecektir. Aşağıda öneri
olarak geliştirilmiş ve farklı tür aktivitelere hizmet
edecek bazı rotalar sunulmuştur. Bu rotalarda gece
konaklama ve ulaşım çözümleri de göz önüne
alınmaktadır.

Trekking

Bisiklet

Piknik

Orientering

Atçılık

Kış trekking

Kampçılık

Tur kayağı
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Örnek rotalar

Atlı rota

28

Bisikletli rota

29

Yürüyüş rotası

30

Günübirlik rotalar

31

Yapılacak düzenlemeler

1.Haritalama
Rotaların detaylı haritaları hazırlanarak alan
içerisinde mutelif noktalara yerleştirilecek.

2.Bilgi levhaları
Gerekli noktalara alanın faunası, florası, coğrafyası ile
ilgili bilgiler veren levhalar yerleştirilecek. Bütün alan
bir müze gibi ele alınacak. Bu çalışmayı destekleyici
rehber kitaplar basılacak.

32

3. Yol işaretleri
Haritalarda belirtilmiş yolların çakışma noktalarında,
yön ve yol işaretleri yerleştirilecek.

4. Patikalar
Patikalar oluşturulurken doğaya mümkün olduğunca
az müdahele edilecek. Sadece mevcut patikalar
temizlenecek Sadece tehlikeli ya da gerekli noktalarda
doğal malzemeler kullanılarak korkuluk, merdiven ve
köprüler yapılacak.
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5.İzler
Patikalara uluslar arası standartlara uygun trekking
izleri yapılacak.

6. Danışma noktaları
Rota üzerinde belli noktalara bilgilendirme ve yardım
kioskları yerleştirilecek. Bu noktalar haritalarda da net
bir şekilde gösterilecek.
Danışma noktalarının kendileri yağmur ve güneşe
karşı sığınma sağlayabilecek. Her birinin içerisinde
park merkezine bağlı yardım telefonu, ilk yardım
ekipmanı ve harita bulunacak
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7. Su kaynakları
Su kaynaklarının envanteri çıkartılıp haritalarda
gösterilecek. Bu noktalara basit çeşmeler de yapılacak.

8. Piknik alanları
Piknik alanları verilen ilke kararları ile tekrardan
düzenlenecek. Tüm piknik ve dinlenme alanlarına
danışma kioskları yerleştirilecek. Ateş yakılmasına
izin verilen alanlar düzenlenerek gerekli önlemler
alınacak. Piknik alanlarında atık toplama üniteleri
yerleştirilecek.
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9. Atık toplama noktaları
Hayvanların içine giremeyeceği atık toplama noktaları
oluşturularak, atıklar ayrıştırılacak. Geri dönüşümlü
atıklar ve kompost malzemesi ayrıştırılarak atık miktarı
azaltılacak.

10. GPS koordinatları
Özellikle yeni nesil cep telefonları ve GPS cihazları
ile ziyaretçilerin kendi kendilerine yollarını takip
edebilecekleri koordinatlar çıkartılarak sanal ortama
yüklenmelidir. Danışma noktaları, su kaynakları gibi
önemli noktalarda bu koordinat sisteminin içinde yer
alacaktır.
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3. konaklama modelleri
Genel ilkeler
Yeşil üçgen içinde rotalar üzerinde ya da yaylalarda
konaklama alternatifleri düşünülecektir. Ancak bu
konaklama alternatiflerinin ekoturizim ilkelerine
uygun olarak düşünülmeleri ve alanda mekansal
müdahaleler sürdürülebilir bir anlayış çerçevesinde
gerçekleştirilmelidir.

•
•

Bu açıdan konaklama alternatifinde aşağıdaki ilkeler
bir yol haritası niteliğinde olacaktır:
•

•

•

Yayla içindeki tüm imar faaliyetlerinde ekolojik
tasarım kriterlerine uyulmalıdır. Bu konuda
hazırlanmış pek çok standart ve yapım tekniği
tasarımcılara yol gösterecektir.
Yeşil üçgen içerisinde kesinlikle yerel malzemeler
kullanılmalıdır. Bu bakımdan öncelikle ahşap ve
taş malzemeler kullanılmalıdır.
Mekan taban alanları çok zorunlu kalınmadıkça 70
m2’yi geçmemelidirler. Daha çok mekana ihtiyaç
duyulduğu durumlarda fonksiyonlar farklı kütlelerde
çözülebilir. (Örneğin mutfak ve yemekhanesi iki

•

•
•

•

ayrı kütlede çözülmüş bir lokanta...)Böylece alan
içinde yekpare büyük kütlelerin oluşmasının önüne
geçilecektir.
Alan içinde minimum hafriyat yapılmasına olanak
sağlayacak inşaat çözümleri uygulanmalıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
Alan içerisinde güneş, rüzgar enerjisinin yanı sıra
mevcut dereler ve kaplıcalar enerji üretiminde
kullanılabilir.
Tasarımlarda mevcut doku mümkünse hiç
değiştirilmeden kullanılmalıdır. Bu çerçevede
örneğin bir kaya parçası ya da bir ağacın kökü
kapalı bir mekanın içinde kalabilir.
Geleneksel Düzce yayla mimarisine uygun yapılar
tasarlanmalıdır.
Konaklama alternatiflerinde kapasite değil
kalite arttırımına dayalı bir işletme stratejisi
uygulanmalıdır.
Servisler yaylalarda değil alt merkezlerde
çözülmelidir.
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“eko s e r v i s ”

modeli

Yeşil üçgen için getirilecek konaklama modellerinin
ekoturizm açısından sürdürülebilir olması için öncelikle
yeni bir ulaşım ve servis modeli oluşturulmalıdır.
Eko-servis sistemi yaylalarda bulunan konaklama
hizmetlerinin tüm servislerinin (çamaşır, çöp, bakım,
ulaşım...) Bakacak, Gölyaka, Kaynaşlı gibi kapı
vazifesi gören merkezlerde karşılanması, dolayısı ile
koruma altındaki bölgelere servislerin çıkarılmamasını
amaçlar. Bu sistem sayesinde konaklanacak bölgeye
motorlu araçların sokulması da engellenecek,
bunun yerine yaylalara minibüs seferleri ile ulaşım
sağlanacaktır.

40

41

Otomatik konaklama
Otomatik konaklama küçük kamp alanları, bivaklar
ve kabinler için kullanılabilecek ve yaylada servisleri
mümkün olduğunca azaltmaya yönelik kullanılabilecek
bir modeldir. Bu model yaylada self-servis, masrafsız
bir konaklama alternatifi oluşturulurken, ziyaretçiler
için kendilerini özgür hissedebilecekleri ancak kontrol
altında ve denetlenebilir bir ortam oluşturur.
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Moduler çadırlar
Yaylalarda kamp amaçlı kullanılabilecek bir başka ucuz
ve denetlenebilir çözüm moduler kamp alanlarıdır.
Birbiri ile birleşebilen ve traktörle taşınabilen bu
moduller bir araya getirilerek istenilen noktalarda
istenilen ebatlarda barınaklar yaratılabilir. İşletme
açısından büyük esneklik getirecek bu model
sayesinde farklı zaman ve mevsimlerde farklı
alanlarda, farklı büyüklükteki gruplar için ihtiyaca göre
kamp alanları oluşturulabilir.
Moduller taşınabilir olduğundan bakımları ve servisleri
yaylada değil alt merkezlerde yapılacaktır. Bu sayede
yeşil üçgenin temel işletme stratejisine uygun bir
modeldir.

Çadır alanları
Çadır alanlarının ekoturizm ilkelerine göre kullanılması
amacıyla, alan içinde kamp kurulabilecek yerler
sınırlandırılmalı ve denetlenmelidir. Kontrollü kamp
alanlarında atık toplama istasyonu, temiz su kaynağı,
danışma noktası gibi standart elemanlar mutlaka
bulunmalıdır. Ayrıca kamp alanındaki hijyenin
sağlanması açısından tuvaletler yapılmalıdır. Rotaların
üzerindeki kamp alanları için farklı aktivitelerin
gözetildiği elemanlar kamp yeri yakınında bulunmalıdır.
Örneğin bisiklet park yeri ya da at barınağı gibi... Kamp
alanlarında ateş yakılmasının denetlenmesi açısından
kontrollü ateş alanları yaratılmalıdır. Kampçılar kurallar
konusunda bilgilendirilmelidir.
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Bivaklar
Bivak tipi konaklama, malzemelerini yanlarında taşıyan
trekkingçilere yönelik basit bir konaklama seçeneğidir.
Bivakları kalıcı çadırlar olarak düşünebiliriz. Sadece
yerden koparılmış ahşap bir sedir ve üstü kapalı
mekandan ibarettir.
Bivaklar karın altında kalmamaları için ağaçların altına
inşaa edilmelidirler. Bivak alanları tüm haritalarda
belirtilmelidir. Ayrıca kullanma talimatları üzerlerinde
yazılı olmalıdır. Bivak bölgelerinde danışma noktaları
da bulunması gereklidir.
Bivakların kullanımı sadece kampçılık debeyimi olan
ziyaretçilere yönelik olduğu unutulmamalıdır.
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“eko k a m p ”

modeli

Eko-kamp modeli özellikle gece konaklamalı organize
turların kullanması için hazırlanmış bungalow kampıdır.
Bu sebepten dolayı rotaların kesiştiği noktalarda
yapılması uygundur. Bu kılavuz içinde Derdin mevkii
eko-kamp için pilot alan seçilmiştir. Daha önceden
belirtilmiş rotalar Derdin mevkiinde kesişmektedir.
Ayrıca Derdin Kaplıcalarının da aynı bölgede olması
ve bölgenin doğal güzellikleri bu noktayı eko-kamp
modeli için uygun kılmaktadır.
Ancak benzer prensiplere dayanan bungalow
kampları başka noktalarda da düşünülebilir. Ekokamp farklı tip bungalowlar ve hostel tipi konaklama
imkanı sunmaktadır. Bunlar dışında kampın içinde şu
elemanlar bulunmaktadır;

• Ortal alan: Kamp içinde yemek servisi yapılan

• Yol bağlantısı: Eko-kampa araç ile gelinmediği
halde servisler için yol bağlantısına ihtiyaç vardır.
Ayrıca münferit müşteriler Eko-servis minibüsleri
ile bungalow kampına ulaşabilirler.

• At barınağı: Atlı tur gruplarının konaklamasına
olanak sağlayacak ahırlar.

• Atık toplama alanı: Atık yönetimi açısından
çöplerin ayrıştırıldığı ve kompost oluşturulduğu
alan.

• Yenilenebilir enerji kaynağı: Kamp yerinin
enerjisi

dereye

kurulacak

değirmenden

ve

rüzgardan sağlanacaktır.

bir yemekhane, kafeterya, lobi benzeri kapalı

• Yürüme yolları: Bungalowlar birbirlerinden

alanı içinde bulundurur. Ayrıca hizmet birimleri

en az 20mt uzaklıkta kurulacak ve ormanın içine

ve resepsiyon bu ortak mekanda bulunmaktadır.

yayılacaktır. Misafirlerin konakladıkları bungalowa

Düzce yayla mimarisinde kamusal binalar taştan

kaybolmadan ulaşmaları için düzgün yürüme

yapıldığından diğer birimlerden farklı olarak taş

yolları yapılmalıdır.

malzemeden inşaa edilmiştir.

• Aile

hamamları:

Derdin

Kaplıcalarının

bulunduğu alan içerisinde kamp alanına yakın,
küçük ahşap kulubeler olarak inşaa edilmiş
hamam üniteleri bulunur. “Banya” olarak anılan bu
tip hamamlar doğanın içinde doğal sıcak suyun
kullanıldığı yıkanma ve rahatlama birimleridir.
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Küçük tip bungalowlar
Küçük tip bungalowlar 2 kişilik tuvaletsiz tiptedir. Diğer
tip bungalowlara nazaran daha hafif ve kanalizasyon
bağlantısına gerek duymadığından kamp alanı içinde
çok farklı noktalara yerleştirilebilir.
Örneğin bu tip bungalowlar ağaçların üstünde, derenin
üstünde ya da sadece ayakları üzerinde yükseltilmiş
olarak ormanın içinde bulunabilir. Daha doğal, orman
dokusu içinde kaybolmuş bir konaklama imkanı
sağlayacaklardır.

Büyük tip bungalowlar
Büyük tip bungalowlar 2 ya da 3 kişilik olup içlerinde
tuvalet bulunur. Bu tip bungalowlar zemine oturmak
zorundadır. Ziyaretçilere doğa içinde mahremiyet
sağamaları açısından birbirlerinden minimum 20 mt
uzaklıklarda bulunmalıdır.
Bungalowların ısıtılması için kaplıca suyu kullanılabilir.

Hostel tipi konaklama
Hostel tipi konaklama daha çok genç ziyaretçilere
yönelik, yurt benzeri toplu konaklama modelidir.
Kadınlar ve erkekler için yapılacak 2 adet hostel
binasının içinde ranzalar ve ortak tuvaletler
bulunmaktadır.
Hostel tipi konaklama alanı ziyaret edecek okul grupları
ya da öğrenci etkinlikleri için de kullanılabilecektir.

“eko k a b i n ”

modeli

Eko-kabin modeli konaklama, ailelere yönelik
kiralık yayla kabinleridir. Kabinler kısa ve orta
süreli konaklamaya uygun içlerinde mutfakları ve
ortak mekanları bulunan küçük dağ evleri olarak
tasarlanmıştır. Eko-kabinler yaylalarda dağınık bir
şekilde bulunacaklardır.
Eko-kabinlerin işletilmesi ve kullanılması sürecinde
ekolojik turizmin ilkelerine saygı duyulması ve yeşil
üçgenin korunması için merkezi rezervasyon sistemi
ile işetilmeleri uygundur. Bu sistemi resepsiyonu
Bakacak, Kaynaşlı ya da Gölyaka’da bulunan odaları
ise Yeşil Üçgenin içine yayılmış bir otele benzetebiliriz.
Kabin misafirleri araçlarını alt merkezlerde bırakır,
rezervasyon ve ödemelerini buradaki resepsiyona
yaparlar. Erzak alışverişlerini de yine alt merkezden
yerel esnaftan yaparlar. Daha sonra eko-servis
minibüsleri ile kendileri için ayrılmış ve önceden
temizlenip hazırlanmış kabine ulaştırılırlar.
Bu tip bir merkezi sistem ile yaylalara araç çıkartılması
azaltılmış, atık kontrolü sağlamış ve yerel esnafın
ekonomik faaliyetleri arttırılmış olur.
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Aile pansiyonculuğu
Yeşil üçgen içinde bulunan köylerde aile pansiyonculuğu
da teşvik edilmelidir. Bu sayede hem yerel halk için
gelir kaynağı yaratılacak, hem de ziyaretçiler ile yerel
kültür arasında bağ kurulacaktır.

Ancak aile pansiyonculuğu ekolojik turizmin ilkelerine
uygun standartlara getirilmeli ve denetlenmelidir.
Aile pansiyonculuğunun temel ilkeleri şu şekilde
sıralanabilir:

Aile pansiyonları sadece basit konaklama imkanının
ötesinde ziyaretçilerin yerel hayata katılabilmesine
olanak sağlayacak bir araç da olabilir. Örneğin
ziyaretçiler, ormancılık, mantar toplama, arıcılık,
hayvancılık gibi günlük aktivitelere katılarak yerel
kültürü deneyimleyerek öğrenebilirler. Özellikle çocuklu
aileler için bu tip konaklama çekici bir seçenektir.

•

Yeşil Üçgen içindeki köy evlerinin bir çoğunun
bahçesinde bulunan ve atıl durumdaki eski buğdaylıklar
da aile pansiyonculuğu kapsamında küçük bungalov
tipi odalara dönüştürülebilinir.

Kalite standartları oluşturularak sertifika
sistemi kurulması.

•

Kapasite kontrolü yapılarak konaklama
kapasitesinin aşılmaması.

•

Atık yönetimi konusunda ailelere eğitim
verilmesi ve denetleme getirilmesi

•

Yerel değerlerin korunması.

•

Geleneksel mimariye uygun binaların
kullanılması.

•

Sürdürülebilir kaynak kullanımının
denetlenmesi.

•

60

Merkezi bir rezervasyon sistemi oluşturulması.

3. Bölüm

YAVA Ş
YOL

Yavaş Yol
Bolu Dağı Tüneli’nin açılması ile birlikte stratejik
önemini kaybeden ve transit turizm gelirlerinin
dramatik olarak düştüğü Kaynaşlı ve Bolu Dağı D100
geçidinin tekrardan canlandırılması Eko-vizyonun
hedeflerinden biridir.
Dünyada
giderek
önem kazanan “Yavaş
Hareketi”nin
temel
prensibleri, eko-turizm ve
ekolojik yaşam tarzı ile
pareleldir. TEM Otoyolu
ile mukayese edildiğinde
yolculuk
yapmak
için
daha yavaş bir alternatif
olan Kaynaşlı Bolu Dağı
geçidinin bu özelliği, ekoturizm ile birleştirilerek
olumlu
bir
duruma
dönüştürülebilir.

Eko-turizm ile yaylaların kapısı haline dönüşecek,
Kaynaşlı ve Bakacak arasındaki yol, yavaş ve ekolojik
turizme yönelik bir aks haline dönüştürülerek yerel
ekonomi yeni bir ivme verilebilir.

Yavaş Hareketi (ingilizce: Slow Movement),

hızlı modern hayatı eleştiren ve hayatın
farklı alanlarında (yeme biçimi, ekonomik
hayat, insanlararası ilişki vs.) hız ve modern
tüketim kalıplarını dönüştürecek bir kültürel
değişimi savunan toplumsal harekettir.
Hareket ile birlikte; Yavaş Yemek, Sakin
Şehirler (slow cities), Yavaş bahçecilik... gibi
kavramlar ortaya çıkmıştır.

Ankara’yı İstanbul’a bağlayan
yol olma niteliğini kaybeden
geçit, Yaylaları turistlere
bağlayan yola dönüşecektir.
Bu bağlamda Kaynaşlı ve
Bakacak Yavaş yolun iki
ucundaki odak noktaları
olarak değerlendirilebilir.
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1. eko-köy
“eko k ö y ” ;

Bakacak

(Darıyeri)Bakacak Köyü Yavaş Yol’un sınırda bulunan,
yeşil Üçgen’in kapısı niteliğindeki alt merkezlerden
biridir. Eko-turizm ile birlikte, Bakacak benzeri küçük
yerleşmeler şu anda olduklarından daha önemli
bağlantılar haline gelecektir. Bakacak aynı zamanda
Yavaş yolun iki odağından biri konumundadır.
“Ekoköy”, Bakacak benzeri alt merkezler için emsal
teşkiledecek, Eko-turizm hizmetlerinin görüldüğü bir
yerleşke olarak ele alınmıştır. Ekoköy hem yaylalara
giriş kapısı niteliğinde olmasının yanı sıra, Yaylalarda
olması sakıncalı olan otel tipi konaklama, tur operatörü
merkezleri, ticaret gibi faaliyetlere de ev sahipliği
yapar. Bu çerçevede, ekoköy içerisinde aşağıdaki
müdaheleler yapılmıştır.

Turizm Acentaları: Eko-turizm faaliyetini sürdüren

tur operatörlerinin bağlantı ofisleri, Ekoköy içinde
yer alacaktır. Bu acentalar ayrıca bisiklet kiralama,
tur paketlerinin pazarlanması, tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesi için de gereklidir.

Yaya köprüsü ve Yaya bağlantıları: Mevcut

ve ziyaretçilerin seferler hakkında bilgi alabilecekleri
bir durak.

Otopark alanı: Uzun süreli park yapmaya müsait,
yaylaya araçsız ulaşım için gerekli olan otopark yeri.

Dükkanlar: Ekoköy ile Bakacak’da ticari faaliyetlerde

artış olacaktır. (Günlük ihtiyaçlar, hediyelik eşya,
sportif malzemeler....)

STO eğitim merkezi: Eko-turizmin içinde eğitime

yönelik faaliyetler önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çerçevede özellikle bazı STOlar alan içinde konaklamalı
eğitim ve atolye çalışmaları yapılan mekanlara
ihtiyaç duyabilir. (ör; Buğday Derneği Organik Yaşam
Atölyesi...). Bu merkezlerde haftasonu aktiviteleri
yapılabileceği gibi konferans ve toplantılar için de
kullanılabilir. Pek çok profesyonel eğitim firmaları da
eğitimlerini farklı aktivitelerle destekleyebilecekleri
şehire yakın konaklamalı mekanlarda vermeyi tercih
etmektedirler. Bu tip ihtiyaca yönelik mekanlar yine
burada çözülebilir.

yol lokantaları araçlı müşteriler için tasarlanmış
mekanlardır. Ancak Ekoköy’ün konaklama için
kullanılmaya başlanması ile yayaların da lokantalara
ulaşımının sağlanması gerekli gerekmektedir. Bu
amaçla yaya yolları ve üst geçitler inşaa edilmelidir.

Köy meydanı: Bakacak içinde bir dizi kentsel

tasarım müdahelesi yapılarak, odak ve akış noktaları
oluşturulmalıdır. Bu çerçecede Mevcut köy camiinin
önünde bir toplanma alanı / odak noktası planlanmıştır.

Eko-servis durağı: Ekoservis hatlarının kalktığı
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2. eko-otel
“eko o t e l ” ;

Bakacak

Yeşil üçgen içindeçok yataklı otel bulunması mümkün
olmadığından, Bakacak gibi alt merkezler bu tip
konaklamalara gereksinim duyacaktır.
Bakacak’daki planlanmış butik otel 30-40 yataklı
gerektiğinde konferanslara da imkan veren, içinde
sağlık merkezi ve kapalı havuzu bulunan bir oteldir.
Yeşil Üçgen’e düzenlenen uzun turlarda da başlangıç
ya da bitiş noktası olarak kullanılabilecektir.
Otelin tasarımında yerel malzeme kullanılmasına ve
Bakacak’ın mevcut dokusuna saygı gösterilmesine
dikkat edilmiştir. Bu yüzden tek parça monoblok
bir kütle yerine parçalı daha küçük kütleler olarak
tasarlanmıştır.
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3. eko-merkez
“eko m e r k e z ”
Tüm alt merkezlerde bulunması gereken “Ekomerkez”
binaları, Yeşil Üçgen için ziyaretçilerin öncelikli irtibat
noktalarıdır. Ekomerkezler ayrıca içlerinde yönetim ve
alan işletme birimlerini de bulundururlar.

Ekomerkezde ayrıca, rehber kitapların ve hediyelik
eşyaların satıldığı bir dükkan, ziyaretçilerin beklemesi
ve dinlenmeleri için kafeterya gibi ek servisler de
bulunur.

Tur ve konaklama rezervasyonları, kabinler için ödeme,
her türlü danışma ve bilgilendirme de ekomerkezlerde
yapılacaktır. Bu çerçevede ekomerkez bir anlamda
Yeşil Üçgen’in lobisi işlevini görür.

Ekomerkez çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek
mekanlara sahiptir. İstenildiğinde çeşitli kutlamalar,
organizasyonlar veya geçici sergiler düzenlenebilir.
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4. organik pazar
“eko p a z a r ” , K a y n a ş l ı
Yavaş Yol Stratejisi içerisinde Kaynaşlı Merkezi bir
organik pazar olarak ele alınmış, bu sayede ilçede
bölgesel bir odak oluşturmak amaçlanmıştır. Bu
çerçevede Kaynaşlı merkezi için yeni bir kentsel
tasarım önerilmiştir.
Kaynaşlı’da bulunan organik ürün pazarı, gerek Yavaş
Yol’da, gerekse de Yeşil Üçgen içinde uygulanan
ekolojik tasarım yaklaşımının tamamlayıcı bir unsuru
olacaktır. Kuşkusuz organik beslenme ekolojik hayat
tarzının vazgeçilmez öğelerinden biridir.
“Ekomarket”de, bölgedeki yerel üreticilerin organik
olarak yetiştirdikleri ürünleri kendileri tarafından
ziyaretçilere sunulacaktır. Bu sayede yerel halk
ekonomik olarak desteklenirken, Düzce’nin yerel
değerleri de ön plana çıkartılmış olacaktır.

Bölgede kurulacak “Köy ürünleri kooperatifi” ve projeye
destek veren STOların işbirliği ile Yeşil Üçgen içinde
kalan yaylalarda ekolojik tarım yöntemleri ile üretim
yapılması teşvikedilecektir. Sağlıklı bir şekilde çalışan
bir Köy ürünleri kooperatifinin varlığı ayrıca belli
kalite standartlarının oluşturulması ve markalaşma
süreçlerinde de önemli bir rol oynayacaktır.
Ekomarket’in içinde ayrıca tohum satış ve takası da
yapılacaktır. Bu tip bir ekolojik pazar, alanı ziyaret
eden turistlerin dışında Ankara, İstanbul yolunu
kullanan transit yolcular için bile çekim merkezi olma
potansiyeline sahiptir.
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pazar örtüsü konstrüksyonu
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pazar aksi (Vatan Cad.)
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5. seyir terasıi
Seyir terası
Yavaş Yol üzerinde bulunacak bir başka odak noktası
ise seyir terasıdır. Yavaş yolu kullanan transit
yolcular ve ziyaretçilerin manzarayı izlemesi için
hazırlanmış seyir terası, “Yavaş” tasarım anlayışına
uygun bir şekilde, yol üzerinde algısal bir duraklama
yaratmaktadır.
Seyir terası üzerinde önerilen bir anıt önerilmiştir.
İnsanların önünde fotograf çektirmek isteyecekleri bu
anıt ayrıca projenin tanıtımında ilgi çekici bir sembol
olarak da kullanılabilir.
Seyir terasında ayrıca , ziyaretçilerin bilgi
alabilecekleri bir danışma noktası ve bir kafe de
düşünülmüşür.
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6. Yol
Yavaş Yol üzerinde bulunan yol lokantaları ve
işletmeler belli ilke kararları ile “Yavaş Yol” konseptine
ve ekolojik turizme uygun hale getirilmelidir. Kuşkusuz
geçmişte transit yolculara hizmet eden bu işletmeler,
eko-turizmin etkisiyle daha rekreatif mekanlara
dönüşmek zorundadır.
Bu çerçevede Yavaş Yol üzerinde bulunan 6 işletme
hem fiziksel olarak, hem de sunulan servis olarak revize
edilmelidir. İşletme sahipleri ile birlikte çalışılarak,
lokantalar için bir marka çalışması yapımalıdır.
Öte yandan lokantalar yaya geçitleri ve yürüme aksları
ile birbirlerine bağlanmalıdır. Lokantalar için öncelikli
ilkeler aşağıdaki gibidir:
•

Tabelalar kaldırılarak görüntü kirliliğinin
önüne geçilmeli.

•

Yapılaşma sınırları belirlenmeli.

•

Ahşap malzeme kullanılarak cephe
sağlıklaştırma çalışması yürütülmeli.

•

Her lokanta belli bir tür yemekte özelleşmeli.
(....usta köftesi, meşhur .... çorbası gibi)

•

Kalite standartları getirilerek, periyodik
denetlemeler yapılmalı.

•

Lokantalarda yerel ürünlerin satışı yapılmalı.

•

Yemeklerde yerel malzemeler kullanılmalı.

•

Belli ürünlerle ilgili marka çalışması yapılmalı.

•

Yavaş yol geceleri aydınlatılmalıdır.

