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YALOVA MAVİ-YEŞİL YOL EKOTURİZM PROJESİ

THUYA EKOTURİZM PROJESİ
• Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu Projesi’’, ülke çapında
uygulamaya
konulan
KÖYDES(Köylerin
Altyapısının
Desteklenmesi)Projesi ile ilişkilendirilmiş bir proje olup bu
projenin Gönüllü Proje Destekçisi olan Thuya Eko Çiftliğin
sahibi Tülay Andiç’e ait Türkiye’de ilk Eko Turizm Sertifikasına
sahip Eko çiftliğinin proje kapsamındaki yeri ve Projeye
sağladığı destekleri anlatan bir çalışmadır.
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Alt bilgi ekleme

YEŞİL / MAVİ YOL PROJE LOGOSU
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Yeşil Mavi Yol Projesi Nedir?
• “Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu Projesi’’, ülke çapında
uygulamaya konulan KÖYDES(Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi)Projesi ile ilişkilendirilmiş bir projedir.
• İzmit tarafından gelindiğinde, Altınova İlçesi Hersek
Köyü’nden başlayıp, Armutlu İlçesinde tamamlanan
127 km. Yeşil-Mavi Yol uzunluğu, 62 km. bağlantı
yolları ile toplam 250 km.’yi bulan ve çeşitli tarihi,
turistik ve doğal güzellikleri içinde barındıran bir
projedir.
•
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Yeşil Mavi Yol Projesi Turizm Seyir Yolu
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Yeşil Mavi Yol Projesi Neyi Amaçlamaktadır?
• Alternatif turizmi geliştirmeye yönelik önemli
bir projedir. Proje kapsamında düzenlenen doğa
yürüyüş parkurları ve turizm seyir yolları birçok
seyir noktasını, kaplıcaları, organik tarım
havzalarını, yayla ve şelaleleri, arkeolojik ve
doğal değerleri içinde barındıran zengin bir
potansiyele sahiptir.
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Yeşil Mavi Yol Projesi Neyi Amaçlamaktadır?
• Hemen tamamı trekking, fotosafari gibi doğa turizmine uygun bir
bölgedir. Samanlı Dağları eteklerindeki alan ise, doğa tutkunları için
birçok motorkros parkurunu barındırmaktadır. Proje çerçevesinde,
orman, yayla ve şelalelere daha kolay ulaşabilmek amacıyla, sahillere
dik açılmış yollara ilave olarak, 2007 yılında sahile paralel orman içi
seyir, foto ve jeep safari, motor sporları, dağ ve doğa yürüyüş yolları
açılmıştır.
• Alternatif turizmi geliştirme anlayışının can damarı konumundaki bu
yol ile, bir tarafında Marmara Denizi, diğer tarafında İznik Gölü ve
Gemlik Körfezi bulunan geniş bir turizm havzası ortaya çıkartılmıştır.
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Yeşil Mavi Yol Projesi Neyi Amaçlamaktadır

• “Yalova, denizi, zengin orman varlığı, verimli tarım toprakları, termal olanakları,
bozulmamış doğal güzellikleri, İstanbul gibi büyük bir metropole yakınlığı
nedeniyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin, ekonomik
kalkınma açısından değerlendirilmesi ve gelecekte artan şekilde fayda
yaratabilmesinin, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesiyle mümkün olabileceği
düşüncesinden hareketle; Çevre ile uyumlu, doğanın korunmasına ve organik
tarımın gelişmesine hizmet edecek, yörenin sosyal ve kültürel yapısını koruyacak
alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi fikri Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu Projesinin
başlangıcını oluşturmaktadır.
• Turizmin, yerel halkın geçimine katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesini
sağlamak,
• Doğal ve geleneksel çevreyi korumak ve iyileştirmek,
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Yeşil Mavi Yol Projesi Neyi Amaçlamaktadır
• Yerel halkı, doğa ve sosyo-kültürel özelliklerin korunmasına yönelik olarak
bilinçlendirmek,
• Yerel halkın, yaşadıkları yörenin doğal ve kültürel değerleri sayesinde
ekonomik gelir elde etmesi sonucu, bu değerlerin koruyucusu olmasını
sağlamak,
• Sahip olunan biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak,
• Çevre kirliliğini önlemek,
• Turizmle birlikte, sektörle uyumlu diğer sektörlerin gelişmesini sağlamaktır.”
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Yeşil Mavi Yol Projesi Hakkında
• Yeşil Mavi Yol Projesi İzmit tarafından geldiğinizde, Altınova ilçesi Hersek köyünden

başlayıp, Armutlu ilçesinde tamamlanan 127 km Yeşil Mavi Yol uzunluğu, 62 km bağlantı
yolları ile toplam 189 km’yi bulan ve çeşitli tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içinde
taşıyan bir bütünlük içerisindedir. Hemen hemen tamamı trekking, fotosafari gibi doğa
turizmine uygun olan Yeşil Mavi Yol’un Samanlı Dağları eteklerindeki alan ise, doğa
tutkunları için birçok motokros parkuru barındırmaktadır. Yeşil Mavi Yolun en önemli
güzergahlarından olan Çınarlı Yol ziyaretçileri Yalova’dan 11 km uzaklıktaki Termal
Kaplıcalarına ulaştırır. Yeşil Mavi Yol Projesi Termal’den sonra Çınarcık’ın Ortaburun,
Çalıca ve Teşvikiye köylerine, oradan Armutlu’nun Selimiye, Hayriye ve Mecidiye
köylerine ve nihayetinde bu bölgeden de merkeze kadar devam eden bağlantı yolları
ile tamamlanır. Erikli ve Delmece yaylaları, Kent Ormanı, Su Düşen Şelalesi, Dipsiz Göl,
Çifte Şelaleler Yeşil Mavi Yol Projesinde gezebileceğiniz onlarca güzel mekandan
sadece birkaç tanesidir.
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Yeşil-Mavi Yol Projesi
• “Yalova, denizi, zengin orman varlığı, verimli tarım toprakları, termal olanakları,

bozulmamış doğal güzellikleri, İstanbul gibi büyük bir metropole yakınlığı nedeniyle
önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin, ekonomik kalkınma
açısından değerlendirilmesi ve gelecekte artan şekilde fayda yaratabilmesinin, bu
değerlerin korunması ve geliştirilmesiyle mümkün olabileceği düşüncesinden
hareketle; Çevre ile uyumlu, doğanın korunmasına ve organik tarımın gelişmesine
hizmet edecek, yörenin sosyal ve kültürel yapısını koruyacak alternatif turizm
türlerinin geliştirilmesi fikri Yeşil-Mavi Turizm Seyir Yolu Projesinin başlangıcını
oluşturmaktadır.

• Turizmin, yerel halkın geçimine katkıda bulunacak şekilde organize edilmesi
amaçlamaktadır.
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Yeşil Mavi Yol Projesi Turizm Seyir Yolu
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2005-2010 Yılları Arasında Yalova'ya Giriş Yapan
Yerli-Yabancı Turist Sayıları
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PROJENİN YALOVA TURİZMİNE KATKISI
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YALOVA DOĞA TURİZMİ ARZI
•
•
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Doğa Turizmi ve Ekoturizm Kavramları Ekoturizm kavramının
kökeni yunanca oikos (ev) ve logos (kelime)’a dayanan, organizmalar
ve onların çevresi ile ilişkilerini inceleyen bilimsel olarak ekoloji ve
turizm kelimelerinin birlikte kullanılmasından ortaya çıkmıştır.
Ekoturizmin tanımı ve ilkeleri konusunda yapılan yayınların tarihçesi
1960’lı yıllara kadar iner. Bazı kaynaklarda 1965’te Hetzer tarafından
ilk defa kullanıldığı bildirilirken, (bazı kaynaklarda ise 1987’de
Ceballas-Lascurian tarafından tanımlandığı bildirilir.
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EKOTURİZM İN KONUSU
•
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Ekoturizm konusu popülerlik kazandıkça ve önem kazandıkça
tanımlamalar detaylanmış ve değişim göstermiştir. Bunların içerisinde en çok
kabul görenlerden birini Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES International
Ecotourism Society) 1991 yılında; çevrenin korunması ve yerel halkın refahını
arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı geziler
seyahatler şeklinde yapmıştır (Yürik, 2002). Günümüze kadar geçen süreç
içinde, "ekoturizm" kavramı ve tanımı giderek benimsenmeye başlanıp, 2002
yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen 1100
delegenin katılımıyla yapılan "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde, tüm ülkelerin
benimsediği ortak bir tanım saptanmıştır. Buna göre; “Ekoturizm, doğal
bölgelere yapılan, doğal ortamı ve kaynakları koruyan, yöre insanın
ekonomik refahını artırıcı güvenilir bir turizm türü” olarak tarif edilmektedir
(TIES, 2010). 1989’dan
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THUYA EKOTURİZM
PROJESİ
THUYA EKOLOJİK OTEL VE ÇİFTLİK ÇALIŞMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERİNDE ‘THUYA
EKOLOJİK OTEL VE ÇİFTLİK ÖRNEĞİ’
•
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Günümüzde varlığını uzun süre korumak isteyen
işletmelerin sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirmesi
gerekmektedir. Sürdürülebilirlik kriterleri işletmelerin
malzeme seçiminden yapım aşamasına ve işletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesi aşamasına kadar tüm
süreçlerde dikkate alınmalıdır. Ekolojik oteller turizm
sektöründe sürdürülebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesinde
önemli bir yere sahiptir. Sürdürülebilir turizm kapsamında
ekolojik otellerin yerini, işlevlerini ve somut bir örnek olarak
“Thuya Ekolojik Otel ve Çiftliği”ne ait faaliyetler bu sunumda
değerlendirilmiştir.
Alt bilgi ekleme

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÖZELLİKLERİ
• >

Doğa temelli olması

• >

Biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması

• >

Yerel toplumların refahını desteklemesi

• >
Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için
aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi
• >

Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi

• >
Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının üretilmesini
öngörmesi şeklinde sıralanmıştır.
• Sürdürülebilir turizm; yöredeki insanların ve turistlerin ihtiyaçlarını gelecekteki
fırsatları da koruyarak karşılama anlayışıdır
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YEŞİL YILDIZ SERTİFİKA SİSTEMİ HAKKINDA
• Eko-turizmin doğa temelli olması, kültürel olması ve kaynağın değerini anlama
şeklinde üç temel öğeyi içerdiği belirtilmektedir . Türkiye’de eko otel uygulaması ve
tanımlaması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi” ile
başlamıştır. Türkiye’de çevre konusundaki duyarlılığın artması ile birlikte dünyadaki
uygulamalar ile birlikte söz konusu duyarlılık projesi başlamıştır. Bu kapsamda ilgili
kanun (Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ) ile belirtilmiş olan kriterlere uyan
konaklama tesisleri “Yeşil Yıldız” alabilmekte ve bu doğrultuda müşterilerine hizmet
verebilmektedir. Türkiye’de özel bir ekolojik otel tanımlaması yapılmadığı için, ilgili
bakanlığın özetlenmiş olan kriterlerini tamamlayan oteller ekolojik otel olarak
sınıflandırılmaktadır . Turizm Databank'ın derlediği bilgilere göre Türkiye’de Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yeşil Yıldızlı (Çevreye Duyarlı) otel sayısı Haziran 2016
turizm verilerine göre 327’e ulaşmıştır. Var olan illere göre dağılıma bakıldığında
Antalya turizmi ilk sırayı almakta ve toplamda Yeşil Yıldız belgesini 110’dan 172’ye
çıkaran Antalya, belgelerin de % 52’sine sahip olarak öne çıkmaktadır.
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THUYA EKO TURİZM HAREKETİ
‘KÜRESEL DÜŞÜN, YÖRESEL HAREKET ET’
•
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Thuya, Ekolojik Otel ve çiftliği Ekolojik Merkezli her an
ekolojik eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik
tarım çiftliğidir. Thuya’da, ekolojik eğitim odaklı bir merkez olarak
çağdaş bir çiftlik ve otel mantığıyla yaşamakta ve hizmet
vermektedir. 6 oda, aile ve grup konaklama üniteleri, organik
çiftlik yemeklerinin pişirildiği restoran ve kafeteryası, organik
tarım çiftliği, muhteşem bir orman ve doğanın sürprizlerini sunan
Thuya’da, çeşitli ekolojik eğitim, aktivite ve sanat atölye
çalışmaları mevcuttur. “Küresel düşün, yöresel hareket et”
felsefesiyle hayat bulan mimarisi, doğadan öğrenerek,
yararlanarak ve ona katkı sağlayarak işlemek üzere tasarlanmıştır.
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Alt bilgi ekleme

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÇEVRESEL BOYUTU
IŞIĞINDA ‘THUYA EKOLOJİK OTEL VE ÇİFTLİK ÖRNEĞİ’

• Çevresel boyutu ele almak için öncelikle Thuya’nın çevre politikası
araştırılmıştır. Thuya, işletme politikası, doğaya en az zararla en büyük
fayda sağlamak için çalışmaktır. Thuya Ekoçiftlik sahibi Tülay Andiç şöyle
diyor.
• "Birincisi bizim hiçbir atığımız çıkmaz. Yemeklerimiz ortaya paylaşım usulü
gelir. Bütün misafirleri beraber oturttururuz. Misafir kendi çatalını bıçağını
yemeğe dokundurmadığı için artan yemekler hiçbir zaman çöpe atılmaz.
En kötüsü bizim personel yemeğimiz olur. Son olarak da, tavuklarımıza
gidiyor, köpeklerimize gidiyor, yal oluyor. Kızgın kızartılmış yağlar iki
kullanımdan sonra bizde kullanılmaz. Endüstriyel yağ asla yoktur. Yağımız
da organiktir. O kullanılan yağlar da daha sonra köpeklerin yalına gider.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÇEVRESEL BOYUTU
IŞIĞINDA ‘THUYA EKOLOJİK OTEL VE ÇİFTLİK ÖRNEĞİ
• Bizde atık ne çıkar derseniz, bizde şudur; plastiktir, cam şişedir. Bunlar
da ayrıştırılır özel çöp-konteynırı belediyeden istenir. Ayrıca atık
çıkmaması adına, şimdi her otelde ufak porsiyonlanmış şampuanlar,
sabunlar vardır. Bizim şampuan ve sabunlarımız organik. Öyle olduğu
için onları 5-10 litrelik kovalarda alıyoruz. Lavabo ve banyolarda
dispanser içine konulmuş bir şekilde bulunurlar bu yüzden. Tasarruf
etmek açısından. Bunun yanında odalarda kullanılan birçok ürün
inşaatta kullanılıp artık olarak çıkan malzemeler.
• Ekolojinin başı zaten doğaya zarar vermeyen, tekrar doğaya dönüştürülebilir
ürünler kullanmak, burada her şey o şekilde.
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Slayt Başlığı Ekle - 2
SONUÇ

DEVAMI

• Sonuç olarak,

• Ekolojik otel farkındalığını ölçmek için
yerel halkın bakış açısını belirten nicel
bir araştırma yapılması da bu konuda
araştırma
yapmak
isteyen
araştırmacılara
önerilebilir.
Ayrıca
ekolojik olma konusunda adım atmayan
otel işletmeleri ile ekolojik otel
işletmelerinin
çevre
ile
ilgili
uygulamaları, rekabet ve kar elde etme
durumları,
müşteri
memnuniyeti,
pazarlama ve tanıtım stratejileri vb.
konular açısından karşılaştırıldıkları
araştırmalar ekolojik otellerin daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

• Thuya’dan yola çıkıp ifade etmek
gerekirse, ekolojik oteller sürdürülebilir
turizm için hayati öneme sahiptir.
Sürdürülebilir turizmin gelişmesi, tüm
kesimlerce anlaşılması, devamlılık arz
edebilmesi adına çok önemli işlevleri
bulunmaktadır. Bu bakımından ekolojik
oteller sürdürülebilirlik kapsamında
önemli bir yer işgal etmektedir..
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THUYE EKO ÇİFTLİK TANITIM BRÖŞÜR ÖRNEĞİ
• Doğayla iç içe yaşamak ve hiç yaşamadığınız olayları tecrübe etmek istiyorsanız mutlaka Thuya
Eko Çiftliği’ne mutlaka uğramalısınız. Yaz ve kış olmak üzere her sezonda açıktır. Birçok grup
çalışmasına ve seminerlere de ev sahipliği yapmaktadır. Yalova’nın apartman çöllerinden sonra
dağ da eşsiz güzelliği olan bir çiftliktir. Sağlını düşünenler için oldukça ideal bir yerdir.
Hazırlanan yemeklerin tamamı vejetaryendir. Tesis son derce sade ve şık tasarlanmıştır. Tesisin
odalarının dekorasyonunda kullanılan yastık ve yatak tamamıyla köy usulü yünlerden
oluşmaktadır. Tesiste pek çok hayvan beslenmektedir. Köy hayatını sevenler ve merak edenler
için ideal bir atmosfer sergileyen işletme konuklarını Anadolu insanına özgü bir misafirperverlik
ile konuk etmekte olup karşınızdaki doğa manzarası sizi bu tesise bağımlı hale getirecektir.
Yalova konaklama yerleri içerisinde kendine özgü muhteşem yapısıyla sizleri beklemektedir.
İşletme eşsiz güzellikler sergileyen muhteşem yemyeşil doğa manzaralıdır. Yüzmenin zevke
dönüştüğü berrak denize yakın mesafede yer alır. Tesisi içerisinde isteğe göre ücrete tabi
tutularak barbekü keyfi yapabilirsiniz. Özel araçla gelen konukların araçları için otopark
mevcuttur. Sigara kullanmayan misafirler için sigara kullanımı yasak odalar bulunmaktadır.
Dinlenmenin zevke dönüştüğü şirin bir bahçesi vardır. Ayrıca içkilerinizi içmekten keyif
alacağınız cafe barı vardır. Evcil hayvan getirmek isteyen müşterilere izin verilmektedir.
Ücretsiz olarak jogging yapma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı ücretlendirilmiş
binicilik sporu gerçekleştirme olanağı bulunmaktadır. En güzel tatil için tercih edebileceğiniz
Armutlu tatil köyleri arasında yer alır.
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THUYA ÇİFTLİK GÖRÜNTÜLERİ
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THUYA ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ
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THUYA EKO ÇİFTLİK MİSAFİRLERİNİN RESİMLERİ

Slayt Başlığı Ekle - 4
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