
TR81 BÖLGESİ

ÇADIR KAMP TURİZMİ SAHA TESPİT 

ÇALIŞMASI



ÇADIR KAMP TURİZMİ NEDİR?

Kamp yapmak, çadır veya karavan gibi bir barınakta gece 
boyunca doğada konaklamayı içeren bir açık hava 
aktivitesidir. Kamp aktivitelerinde doğanın korunması 
son derece önemlidir. Bu açıdan bilinçli bir kamp; 
doğada konaklayan kişi ya da grupların arkalarında 
hiçbir iz bırakmadan alanı terk ettikleri kamptır.

Çadır kamp turizmi, katılımcıların, şehir yaşamının 
stresinden uzaklaşarak dinlenebilecekleri ve aynı 
zamanda doğa yürüyüşleri, piknik, kano, bisiklet gibi 
kendilerine zevk veren açık hava aktivitelerini de 
gerçekleştirebilecekleri çoğunlukla kısa süreli tatillerdir.

Son yıllarda Dünya’da da kamp turizminin 
yaygınlaşmasıyla beraber daha lüks bir kamp anlayışı 
olan  «Glamping» kültürü de gelişmeye başlamıştır. 
Daha konforlu imkan ve barınaklarda gerçekleştirilen 
kamp turizmi seçeneklerinden birisidir. Özellikle gelir 
düzeyi yüksek kesim tarafından tercih edilmektedir. 



Ülkemizde son yıllarda gelişmeye başlayan kamp 
kültürü daha çok bir piknik çeşidine indirgeniyor olsa 
da, Afrika'da safari kampları, Avrupa ve Asya'da 
alpinizm faaliyetleri ve Amerika'da çeşitli spor 
faaliyetlerinin yanında uygulanan bir konaklama 
formuna da sahiptir. 

Yurt dışında kamp faaliyetleri çoğu zaman devletlerin 
desteği ile yürütülmekte; gençlerin kampçılığa ve 
doğaya teşvik edilmesi için projeler hazırlanmaktadır. 
Bununla birlikte doğanın içinde yer alan kamp alanları 
doğanın korunabilmesi açısından kapsamlı denetimlere 
tabii tutulmaktadır.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇADIR KAMP TURİZMİ



TR81 BATI KARADENİZ SAHA TESPİT ÇALIŞMASI

• 3 Şehir (Zonguldak, Bartın, Karabük)

• 15 gün süren saha deneyimi

• 18 farklı noktanın keşfi

o Zonguldak > 5 Nokta

o Karabük > 6 Nokta

o Bartın > 7 Nokta

• Raporlama

• Fotoğraf ve Video Çekimleri

• Sosyal Medya Paylaşımları



ROTAMIZ

ZONGULDAK

•Çavuşağzı, Ereğli

•Danaağzı, Ereğli

•Bölüklü Yaylası, Alaplı

•Harmankaya Şelalesi, Merkez

•Dirgine, Devrek

BARTIN

•Mugada Sahili, Amasra

•Kızılkum Sahili, Hatipler

•Güzelcehisar Sahili, Güzelcehisar

•Zoni Yaylası, Söğütlü

•Uluyayla, Ulus

•Kokurdan Yaylası, Ulus

KARABÜK

•Bostancılar Göleti, Eflani

•Sarıçiçek Yaylası, Safranbolu

•Göktepe Yaylası, Yenice

•Keltepe - Eğriova Göleti,  Yenice

•Sorgun Yaylası, Yenice

•Alan Yaylası, Eskipazar



KEŞİF EKİBİMİZ

Melike DEDE Yağız DEROLUR Mert ŞEN Selçuk ÖRGEN

@melkeontheroad @yagizderolur @mertbymertsen @selcukorgen

www.melkeontheroad.com www.yagizderolur.com.tr

www.selcukorgen.comYoutube/melkeontheroad Youtube/yagizderolur



ZONGULDAK ÇADIR KAMP ALANLARI



ÇAVUŞAĞZI PLAJI, EREĞLİ

Ulaşım: Kolay. Asfalt - Stabilize

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Duş, Tuvalet ve Çeşme

Aktivite: Su sporları, Doğa yürüyüşü, 
Mağara

Çavuşağzı Plajı özellikle ulaşım
kolaylığı ile ön plana çıkan
doğal güzelliğe sahip bir koy
olarak göze çarpıyor.



DANAAĞZI TABİAT PARKI

Ulaşım: Kolay. Asfalt - Stabilize

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Yok

Aktivite: Su sporları, Doğa yürüyüşü, 
Mağara

Danaağzı Koyu özellikle doğal 
güzelliği, sakinliği ve izole 
olması ile oldukça dikkat çekici 
bir yer.

Danaağzı Koyu’na ulaşmak için 
Danaağzı Tabiat Parkının 
girişinden sonra birkaç 
kilometrelik yürüyüş mesafesi 
var.



BÖLÜKLÜ YAYLASI

Ulaşım: Kolay. Toprak - Orman Yolu.

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Tuvalet ve Çeşme

Aktivite: Anıt Ağaçlar, Doğa yürüyüşü

Bölüklü Yaylası özellikle doğal güzelliği 
ile dikkat çekmektedir. Çevrede 
bulunan anıt ağaçlara yakınlığı, yürüyüş 
yolunun olması ve yayla halkının 
misafirperverliği burayı ön plana 
çıkarıyor. 

Bölge doğallığıyla oldukça ilgi çekici 
olması, geniş arazileri, yürüyüş rotaları 
ve halkın misafirperverliği nedeniyle 
kamp faaliyetleri için son derece 
uygundur.



HARMANKAYA ŞELALELERİ

Ulaşım: Kolay. Asfalt 

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Yok

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Fotoğraf

Şelale rotasında çadır kurulması 
mümkün olmasa da çevresinde çadır 
kurmaya elverişli yerler bulunmaktadır. 
Bu noktalarda üç mevsim çadır 
kurulabilir .

Kanyon içinde büyüklü küçüklü yaklaşık 
10 şelale bulunmaktadır ve yürüyüş 
parkurunda ilk iki şelaleye kolayca 
ilerlenebilmektedir.



DİRGİNE

Ulaşım: Kolay. Asfalt

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Tuvalet ve Çeşme

Aktivite: Doğa yürüyüşü

Dirgine barajında kamp yapmak 
mümkün olmamakla birlikte Dirgine 
köyüne gelirken sağda dere kenarında 
karavan ve çadır kampı için uygun olan 
bir arazi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bölgede çevre düzenlemesi yapıldığı 
taktirde çok yönlü bir çadır ve karavan 
kamp alanı oluşturulabilir.



BARTIN ÇADIR KAMP ALANLARI



MUGADA PLAJI

Ulaşım: Kolay. Asfalt

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Yok

Aktivite: Su sporları

Mugada Plajı oldukça büyük bir sahil 
şeridinden oluşan, doğal güzelliklere 
sahip bir bölge olarak dikkat 
çekmektedir.

Doğal yapısı, büyük sahili, ulaşım 
kolaylığı ve bölgenin hali hazırda 
tanınıyor oluşu göz önüne alındığında 
Mugada Plajı kamp faaliyetleri için 
uygun görünmektedir.



KIZILKUM SAHİLİ

Ulaşım: Kolay. Asfalt, Köy Yolu

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Duş, Tuvalet ve Çeşme

Aktivite: Su sporları

Kızılkum 3 km uzunluğunda bölgenin en 
uzun plajı olma özelliğini taşımaktadır.

Bölge kamp ve karavan kampı için son 
derece uygundur. Burada hali hazırda 
işletmelerin olması ve ulaşım kolaylığı 
da büyük artılar olarak göze 
çarpmaktadır. 



GÜZELCEHİSAR SAHİLİ

Ulaşım: Kolay. Asfalt 

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Duş, Tuvalet, Çeşme, 

Aktivite: Su sporları, Doğa yürüyüşü

Güzelcehisar sahilinde daha önce 
yatırım çalışması yapılmış olduğundan 
bölge oldukça hareketlidir.

Lav kayaları ve seyir iskelesi oldukça 
güzel bir atmosfer yaratmaktadır.

Karavan ve çadır kampı için 
yapılabilecek çalışmalar için kısıtlı 
alanlar mevcut olmakla birlikte bölge 
kamp aktivitelerine uygundur. 



ZONİ YAYLASI – KARAPINAR ÇAYIRI

Ulaşım: Orta Zorlukta. Toprak ve taşlı yol.

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Çeşme, Çardak, Gözlem Kulesi

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Bisiklet 

Küre Dağları Milli Parkı sınırı içinde 
yer alan Zoni Yaylası’nın geniş ve izole 
yapısı burayı birçok etkinlik için tercih 
edilebilir bir yer haline getirmektedir.

Bölge kamp yapmaya uygun olmakla 
birlikte hem yaban hayatın hem de 
ziyaretçilerin korunabilmesi için ek 
önlemler alınması önemlidir.



ULUYAYLA

Ulaşım: Orta Zorlukta. Orman yolu, toprak. 

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Yok

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Fotoğraf

Uluyayla 7 kilometre 
uzunluğundaki arazisiyle büyük bir 
yayla olarak dikkat çekmektedir. 
Yaylanın iki girişinde de yayla evleri 
yer alır.

Alanda herhangi bir tesis ve hizmet 
bulunmamaktadır. Yayla, karavan 
ve  çadır kamp etkinlikleri için 
uygundur. 



KOKURDAN YAYLASI

Ulaşım: Zor. Toprak, Orman Yolu.

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Çeşme

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Fotoğraf

Zorlu yol şartları, arazi yapısı 
ve yaban hayatının yoğunluğu 
bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, 
Kokurdan Yaylası’nın kamp 
turizmine uygun olmadığı 
kanaatine varılmıştır. 



KARABÜK ÇADIR KAMP ALANLARI



BOSTANCILAR GÖLETİ

Ulaşım: Kolay. Asfalt

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Yok

Aktivite: Su Sporları, Doğa yürüyüşü

Boş alanlarının büyük bir kısmı 
eğimli ve korunaksız olan 
gölette çadır kurmaya elverişli 
çok küçük bir kısım vardır.

Bölge çadır ve karavan kamp 
alanı kurmaya elverişli değildir.



SARIÇİÇEK YAYLASI

Ulaşım: Toprak Yol. Kolay, Orta

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Yok

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Fotoğraf

Sarıçiçek Yaylası yayıldığı geniş araziyle 
göz dolduran bir yapıya sahiptir. 

Yaylada yer alan Köprücek Göleti’nin
çevresi karavan ve çadır kampı için 
uygun olduğu gibi bölgede kamp 
kurmaya elverişli ağaçlık alanlar ve açık 
alanlar da bulunmaktadır.



GÖKTEPE YAYLASI

Ulaşım: Kolay. Asfalt - Toprak

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Duş, Tuvalet, Çeşme, Çardak, Mescid

Aktivite: Su sporları, Doğa Yürüyüşü.

Göktepe Yaylası diğer yaylalara olan 
yakınlığı ve yürüyüş yollarının 
bulunmasıyla dikkat çekmektedir.

Bölge, hem daha önceden yapılmış bir 
çalışma olması, hem göletin
bulunması hem de yürüyüş yollarının 
olması gibi sebeplerle kamp alanı 
oluşturmaya uygun olarak 
değerlendirilmiştir. 



EĞRİOVA GÖLETİ - KELTEPE

Ulaşım: Kolay, Orta. Asfalt, Toprak.

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz, Sonbahar

Tesis: Yok

Aktivite: Su Sporları, Doğa yürüyüşü

Eğriova Göleti izole yapısı ve 
huzurlu havasıyla oldukça keyifli bir 
yerdir

Göletten Belen Yaylası, Sorgun 
Yaylası ve Keltepe'ye yürüyüş yolları 
bulunmaktadır.

Bölge doğallığıyla oldukça ilgi çekici 
olması ve yürüyüş rotaları 
nedeniyle kamp alanı oluşturmaya 
uygun olarak değerlendirilmiştir. 



SORGUN YAYLASI

Ulaşım: Kolay. Asfalt – Stabilize - Toprak

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Yok

Aktivite: Doğa yürüyüşü, Kayak

Bölge doğallığıyla oldukça ilgi 
çekici olmasının yanında 
ulaşım kolaylığı, geniş arazileri 
ve çevredeki alanlara yürüyüş 
yapılabilmesi gibi imkanlar 
nedeniyle kamp alanı 
kurmaya uygun olarak 
değerlendirilmiştir. 



ALAN YAYLASI

Ulaşım: Kolay. Asfalt - Mıcır

Kamp Mevsimi: İlkbahar, Yaz

Tesis: Tuvalet ve Çeşme

Aktivite: Doğa yürüyüşü

Alan Yaylası hem ağaçlık hem 
de açık araziden oluşan son 
derece geniş bir araziye 
sahiptir.

Bölgede her sene büyük 
şenlikler yapılmaktadır.

Alan Yaylası kamp ve çadır 
kampları için uygun olarak 
değerlendirilmiştir.



SONUÇ VE ÖNERİLER
KAMP ALANLARININ ALT YAPI İHTİYAÇLARI

• Düşük maliyet, mükemmel atmosfer ve az kirlilik: Kamp alanı inşa edilirken düşük işletme maliyeti, 
pozitif bir ortam sunulması ve çevre kirliliğini en aza indirme üzerine odaklanmış bir şema tercih
edilmelidir.

• Bölgenin jeolojik koşulları ve diğer güvenlik önlemleri: Kamp alanı organize edilirken bölgenin sel, 
heyelan, fırtına, yangın, deprem ve benzeri doğal afetler ve yaban hayvanları açısından güvenliği göz
önüne alınmalıdır. Aynı şekilde kamp alanı dizaynı katılımcıların güvenliği de göz önüne alınarak
kurgulanmalıdır.

• Mükemmel kamp alanı geniş bir görüşe, doğal bir düzene, ağaçlık alanlara, su kaynağına ve bol güneş
ışığına sahip olmalıdır. Deniz kenarında, göl kenarında ve nehir kenarında bulunan kamp alanları; 
ağaçlık alanı ve açık alanı bol olan kamp alanları; iletişim ve yaşamla ilgili diğer altyapı çalışmalarına
uygun kamp alanları; ve inşası esnasında doğal hayatın maksimum düzeyde korunduğu kamp alanları
her zaman sıradan kamp alanlarına göre daha avantajlıdır.



SONUÇ VE ÖNERİLER
KAMP ALANLARININ ALT YAPI İHTİYAÇLARI

• Uygun arazi ve iyi drenaj: Kamp alanında düz ve eğimli bölgeler eşit oranda dağılmış olmalı; ve iyi bir
drenaj çalışması yapılmış olmalıdır. Bölge iyi ışık almalı, iyi havalandırmaya, araçlar için uygun park 
yerine, yaz aylarında uygun gölgelik alana, yağışlı havalarda üstü kapalı bir saklanma alanına ve
güvenliğe sahip bir yer olmalıdır.

• Çevre dostu inşaat: Kamp alanlarının planlanmasında ve inşasında, çevre üzerindeki etki tam olarak
dikkate alınmalı, çevre koruma ve ekolojik koruma gerekliliklerine uygun malzeme ve teçhizat
benimsenmeli ve çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler seçilmelidir. Bazı yardımcı tesisler, 
malzemeler ve cihazların inşasında yenilenebilir malzemeler kullanmalıdır. Yapıların kirlilik içermeyen, 
geri dönüştürülebilir, saha dışı yeniden kullanım ve çevreleme standartları da dikkate alınmalıdır. 
Güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir.

• Tabelalar ve bilgi panoları: Kamp alanında bölgenin kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı, çevredeki kültürel
ve turistik aktivitelerin görülebileceği ve kamp yapanların dikkat etmesi gereken unsurların yazılı
olduğu tabelalandırma sistemleri olmalıdır. Bu tabelalarda acil durumlarda ne yapılması gerektiği, 
irtibat numaraları, varsa yaban hayvanlarla ilgili bilgiler ve kamp yeri temizliği ile ilgili detaylar mutlaka
yer almalıdır.



SONUÇ VE ÖNERİLER
KAMP ALANLARININ ALT YAPI İHTİYAÇLARI

• Büyük oteller ve pansiyonlar gibi, kamp alanları da en mütevaziden en lükse kadar geniş bir çeşitliliğe
sahip olacak şekilde tasarlanabileceği gibi genel olarak şu imkanlar bulunur: İçme suyu, aydınlatma, 
kanalizasyon ve güvenlik hizmetleri. Tabii ki, kamp alanları bundan çok daha fazlasıdır. Özellikle
kapsamlı kamp alanları, işlevsel turizm beldelerinden biri olarak eğlence, yaşam alanı ve hizmet
içerebilir.

• Bir kamp alanında, bulunduğu çevrenin özellikleri de dikkate alınarak şunların bulunması beklenir: 
İçme suyu kaynağı, mutfak, tuvalet, duş, soyunma kabini, güvenlik (yaban hayatın aktif olduğu
alanlarda kamp alanı etrafında çitler), çöp konteynırı, otopark, gölgelik, yere değmeyecek şekilde
variller ya da taşlarla etrafı çevrilerek oluşturulmuş ateş yakma alanları, aydınlatma, çadırlar için
belirlenmiş özel bölge, karavan için belirlenmiş özel bölge, büfe, iş alanı, eğlence alanı vb. Kamp 
içinde ayrıca turistlerin günlük hayatının ihtiyaçlarını temel olarak karşılayabilecek bir market veya
restoran gibi alanların bulunması da artı değer olarak sayılabilir.

• Kamplarda çevre koruma ve düşük karbon emisyonunun azaltılmasına da özel önem verilmelidir. 
Kaynakları korumak için güneş enerjisinden tam olarak yararlanılması doğru olacaktır.



SONUÇ VE ÖNERİLER
YEREL FARKINDALIK FAALİYETLERİ

• Bölgede üretilen yerel ve tarımsal ürünlerin kamp alanlarına tedariği sağlanmalıdır. Özellikle 
bölgenin tanıtımı ve katılımcıların kamp deneyimlerini iyileştirmek için yerel ve doğal ürünler
tercih edilmelidir. Atık oluşturacak tek kullanımlık endüstriyel ürünler yerine bölge halkına da 
ekonomik getiri sağlayacak faaliyetler desteklenmelidir.

• Bölge halkı kamp turizmi konusunda bilinçlendirilerek ön yargılar kaldırılmalıdır. Şehirlerde 
yaşayan insanların  doğa ile bütünleşmek için kamp alanlarını tercih etmesi bölge insanı için
her zaman anlaşılabilir bir durum değildir. Kamp faaliyetinin ve bölgede gerçekleşen diğer açık
hava faaliyetlerinin motivasyonları yerelde duyurulmalıdır. Özellikle çok sık karşılaşılan kamp
alanları yakınlarında havaya ateş etme gibi kampçıları ve yaban hayatını korkutan faaliyetlerin
önüne geçilmelidir.

• Kamp alanı yatırımı sonrasında bölgede oluşacak ekonomik faaliyetler desteklenmelidir. 
Yatırım yapılacak bölgelerde gıda, kamp ekipmanı, yakacak vb ticari ürünlerin satış yapılacağı
alanların desteklenmesi fark yaratacaktır. 

• Bölgeyi tanıyan yerel rehberlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalınmalıdır. Gerçekleştirilecek 
yan faaliyetlerin ya da  yaban hayatı konusunda bölgenin geçmişi ve mevcut durumu 
konusunda bilgi sahibi olan kişilerin aktif katılımı sağlanmalıdır.



SONUÇ VE ÖNERİLER
ULAŞIM VE ERİŞİM İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

• Toplu taşıma ya da servis imkanı olması: Kamp alanının toplu taşıma alternatiflerine yakınlığı ziyaretçi
sayısı üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır. Her kampçının hususi ulaşım aracı olmayabilir. Özellikle
yüksek sezonda sabah ve akşam saatlerinde kampa varış ve ayrılışı sağlayacak ulaşım imkanları
sağlanmalıdır.

• Çoğu potansiyel kamp alanına ulaşım kolaylığı mevsim ve hava koşullarına göre değişebilir. Yağışlı
havalarda tehlike yaratabilecek durumların önüne geçmek önemlidir. Özellikle orman kesim
alanlarından geçmek hem tehlikeli hem de zor olmaktadır. Tüm kamp alanları binek ve 2 çeker
araçlarla ulaşıma uygun hale getirilmelidir. 

• Tabela ve yönlendirme işretleri özenle yerleştirilmelidir. Çevirimiçi harita uygulamalarında konum
girişleri doğru olarak yapılmalıdır. Ayrıca kamp alanına ulaşım haritaları da alanın çevresinde
bulunmalıdır. 



SONUÇ VE ÖNERİLER
TANITIM VE MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI

• Tanıtım ve markalaşma çalışmaları en az, kamp alanına yapılacak fiziki ve alt yapı yatırımları kadar
önemli bir konudur. Kamp alanının tanıtımı kamp kültürünü yaşayan ve yansıtan kişiler aracılığı ile
doğru hedef kitleye anlatılmalıdır. 

o Tanıtıcı blog yazıları
o Sosyal medya paylaşımları
o Youtube videoları

• Kamp alanının fotoğraf ve videolarının yer aldığı, ön bilgilendirme metinlerinin açıkça yazıldığı bir web 
sitesi mutlaka olmalıdır.

• Tüm kamp alanlarının listelendiği mobil uygulamalarda katılım sağlanmalıdır. 

• Üniversite ve özel kurumların doğa, kamp vb sosyal kulüpleri ile toplu organizasyon iş birlikleri
yapılmalıdır. 

• Katılımcıların kamp alanında geçirdikleri keyifli anları sosyal medya mecralarında paylaşmasını
sağlayacak cazibe noktaları planlanmalıdır. Ağaç, manzara, salıncak, ateş alanı vb alanlar yaratılarak
teşvik edilmelidir. 

• Konaklama ya da ekipman gibi hediyelerle çekiliş kurguları hazırlanarak marka bilinirliği için çalışmalar
yapılmalıdır.



BÖLGEDE ÖNE ÇIKAN UNSURLAR

• Eşsiz bitki örtüsü ve doğal güzellikler

• Büyük şehirlere yakınlığı

• Yaylaların güzelliği

• Mevsim geçişlerinde fotoğrafçılar ve doğa severler için  görsel güzelliği

• Sessiz, sakin ve huzurlu alanlar

• Şelaleler ve kaynak değerleri 

• Birden fazla aktiviteye imkan veren alanlar

• Yaban hayat gözlemi için uygun tabiat parkları 

• Doğal yaşamı yakından deneyimleme imkanı

• Doğallığı korunmuş habitatlar 



Teşekkürler


