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Abstract 

In recent years, travel to natural areas has become very popular and if these 
trips are mostly made in protected areas, they are called ecotourism. In this 
context, Rapid Rural Assessment (RRA) is used as a method of scientific 
research because it is fast and effective in determining resource values and 
problems in rural areas and saves time and costs. In this study RRA method 
was used to determine the source values of ecotourism and was applied in 
the sample of Kastamonu, Ilica Village in the Buffer Zone of Küre Mountains 
National Park (KDMP). As a result of the research, suggestions were made for 
the current problems of the village and in which direction the ecotourism 
resource values should be developed. 
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Özet 

Son yıllarda doğal alanlara yapılan seyahatler oldukça popüler hale gelmiştir 
ve bu seyahatler daha çok korunan alanlarda yapılanı ekoturizm olarak 
adlandırılmaktadır. Hassas ekosistem alanlara sahip olan korunan alanlar 
koruma-kullanma dengesinin sağlanması gereken özel alanlar olmaktadır. 
Bu kapsamda, Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD), kırsal kesimlerdeki kaynak 
değerlerinin ve sorunların belirlenmesinde hızlı ve etkili olması, zaman ve 
maliyetten tasarruf sağlaması sebebiyle bilimsel araştırmaların yöntemi 
olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada HKD yöntemi ekoturizm kaynak 
değerlerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılmış ve Küre Dağları Milli Parkı 
(KDMP) Tampon Zonu'nda bulunan Ilıca Köyü, Kastamonu örneğinde 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda köyün mevcut sorunları ve ekoturizm 
kaynak değerlerinin hangi yönde geliştirilmesi gerektiğine yönelik öneriler 
getirilmiştir. 
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1. Giriş 

Günümüzde gelir seviyesinin artması, teknolojinin gelişmesi ve daha fazla serbest 
zamana sahip olunması insanları seyahat etmeye yönlendirmektedir (Mullins, 
2003; Önaç, Yurtsev, Demirkol ve Birişçi, 2018). Doğal ve kültürel pek çok çekici 
kaynakların etkisiyle çeşitli turizm türleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte kentler 
üretim merkezi konumunda iken hizmet endüstrisinin yaygınlaşmasıyla yeni bir 
rol kazanmıştır (Tatlıdil ve Tatlıdil, 2002; Önaç ve Birişçi, 2019). Son yıllarda 
oldukça talep gören ve doğal alanlarda yapılan ekoturizm, "doğadan zevk alma ve 
doğanın kıymetini bilme" şeklinde tanımlanır (Bozok ve Yılmaz, 2008; Akay ve 
Zengin, 2012). Diğer bir tanıma göre ekoturizm; bölgenin sahip olduğu 
özelliklerinin minimum hasar görmesini sağlayacak ziyaret faaliyetleridir (Demir 
ve Çevirgen, 2006; Kuter ve Ünal, 2009). Ekoturizmin evrensel olarak kabul 
görmüş tek bir tanımı yoktur ve teriminin etimolojisi hakkında literatürde bir fikir 
birliği bulunmazken, bazı araştırmacılar terimin kökenini Hetzer'in 1965 yılında 
ekoturizmle ilgili yazdığı yazılara kadar dayandırmaktadır. Hetzer (1965)'e göre 
ekoturizm; doğal ve arkeolojik kaynaklara dayanan  kuşlar ve diğer yaban 
hayatının, doğal alanların, kayalıkların, mağaraların, fosil alanların, arkeolojik 
sitlerin, sulak alanların ve nadir türler veya tehlike altındaki türlerin bulunduğu 
alanlardır (Caldicott ve Fuller, 2005).  

Hetzer (1965)'in ekoturizm için belirlediği dört temel disiplin, çevreye minimum 
etki, yerel kültüre minimum etki ve maksimum saygı, yerel ekonomiye maksimum 
fayda ve turistlerin maksimum deneyim elde etmesidir (Çelem ve Kılıç Benzer, 
2007). Ekoturizm faaliyetleri, doğal çevrenin kullanımının bilincinde, sosyal açıdan 
sorumlu ve ekonomik olarak verimli bir turizm yaklaşımı oluşturmaktadır (Koçan, 
2012; Öztürk Işınkaralar ve Kalaycı, 2018). İlk resmi ve geniş bir alanda kabul 
edilen ekoturizm tanımı, 1987 yılında Cabellas-Lascurian tarafından yapılmıştır. 
Buna göre Ekoturizm, “insanın olumsuz etkilerinin nispeten az olduğu alanlara 
manzara, bitki örtüsü ve hayvanların yanı sıra geçmişte ve günümüzde halen 
bulunan kültürel kaynak değerlerine hayranlık duymak, hoşlanmak ve özel bir 
çalışma yapmak için yapılan seyahatler” olarak tanımlanmıştır (Öztürk, 2005). 
Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES) göre; “ekoturizm, çevreyi koruyan ve 
yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı gerçekleştirilen seyahat” 
dir (TİES, 1990). Buna ek olarak kırsal turizmin desteklenmesi ve doğallığın 
korunması için ortam oluşturur (Öztürk, Işınkaralar ve Kalaycı, 2018). 

Ekoturizmin temel nitelikleri ve ortak özellikleri ise (Yücel, 2002); 

 Doğa temelli olması, 

 Biyoçeşitliliğin korunmasına destek vermesi, 

 Yerel toplumların refahını düşünmesi, 

 Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkileri azaltmak adına aktiviteleri 
turistlerin ve yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi, 

 Yenilenemeyen kaynakların zorunda kalınmadıkça kullanılmaması, 

 Yerel mülkiyetin oluşturulması, yerel halka istihdam sağlanması ve 
kalkındırılmasıdır. 
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Ekoturizm, sürdürülebilir turizm çeşitlerinden biridir. Bu bakımdan yöre halkının 
ve turistlerin geleceği de göz önünde buldurularak mevcut kaynakları koruyarak 
kullanması gerekir (Avcıkurt, 1997; Türker ve Öztürk, 2013). Ekoturizmin kaynağı 
olan doğal, tarihi, sosyo-kültürel ve estetik değerlerin korunarak geliştirilmesi ve 
çekici kılınması turizmin sürdürülebilirliği açısından önemlidir (Butler, 1999; 
Çıracı vd., 2008; Tetik, 2012, Alaaddinoğlu vd., 2013). Ekoturizm kaynak 
değerlerinin belirlenmesini ve geliştirilmesini sağlayan yöntemlerden biri de Hızlı 
Kırsal Değerlendirme (HKD) yöntemidir. HKD; zaman açısından avantajlı, esnek, 
yerel ilkeleri kullanan ve kırsal kalkınma araştırmaları için güçlü bir 
değerlendirme yöntemidir (Cengiz ve Çelem, 2005). Verilerin arazi çalışmalarını 
içeren sörveyler ve katılımcı aktiviteleriyle toplanmasını gerektirmektedir (Beebe, 
1995; Gülçubuk, 2000; Cavestro, 2003; Cengiz ve Çelem, 2005; Kiper vd., 2011; 
Kiper vd., 2017).  

HKD yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmanın amacı, potansiyel ekoturizm 
kaynak değerlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından Küre Dağları Milli 
Parkı (KDMP) Tampon Bölgesinde yer alan ve Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu, 
Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi gibi bölgede yer alan doğal değerlerin merkezinde 
bulunan Ilıca Köyü için stratejiler geliştirmektir.  

2. Materyal ve Yöntem 

Araştırma alanı Pınarbaşı ilçe sınırları içerisinde yer alan Ilıca köyüdür. Köy milli 
parkın tampon bölgesinde yer almakta olup mili Parkın 18121 haktarı ve tampon 
zonun da 54366 hektarı Kastamonu ili sınırları içerisinde kalmaktadır (OSİB, 2015; 
Şen ve Buğday, 2015). Pınarbaşı ilçesinin doğusunda Azdavay ilçesi, 
güneydoğusunda Daday ilçesi, kuzeydoğusunda Şenpazar ilçesi, batısında Bartın ili 
Ulus ilçesi, güneybatısında Karabük ili Eflani ilçesi, kuzeybatısında ise Cide ilçesi ile 
sınırı bulunmaktadır. 33° 07’ Doğu Boylamları ve 41˚36’ Kuzey Enlemleri arasında 
yer almakta, yüz ölçümü 571 km² ve rakımı 700 metredir(Anonim, 2019). Ilıca 
köyü, Kastamonu il merkezine 108 km, Pınarbaşı ilçe merkezine ise 9,2 km 
uzaklıktadır. Güneyinde Pınarbaşı-Şenpazar yolu bulunmakta, ilçe merkezinden bu 
yol vasıtasıyla KDMP girişine kadar gelinmekte ve buradan da köye ulaşılmaktadır. 
Ilıca köyünün Kerte, Muratbaşı, Gültepe ve Çengel gibi köylerle de karayolu 
bağlantısı bulunmaktadır. 
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu 

 

Köy nüfusu 54 kadın, 60 erkek olmak üzere 114 kişidir. Köyün güneyinden ve 
Horma Kanyonundan geçen Zara Çayı köy içerisinde Devrekani Çayı ile 
birleşmektedir. "Ilıca" adı Doğu Roma (Bizans) döneminden kalma tarihi Ilıca 
Hamamı'ndan gelmektedir. Hamam horasan harcından yapılmadır ve 1500 yılı 
aşkın süredir ayaktadır. Ilıca köyü, kanyonlar ve mağaralar açısından Türkiye'nin 
en zengin noktalarından biri olarak kabul edilen KDMP Tampon Bölgesinde yer 
almaktadır. Ayrıca, sınırları içinde yaklaşık olarak 10 m yükseklikten dökülen ve 
döküldüğü yerde doğal bir havuz oluşturan Ilıca Şelalesi bulunmaktadır (URL-1). 
Ilıca köyünün 4 km. güneydoğusunda Horma Kanyonu, 8 km kuzeybatısında 
dünyanın en derin 2. kanyonu olarak bilenen Valla Kanyonu ve 10 km 
kuzeybatısında İlk Çağ yerleşimlerinden izler taşıyan Ilgarini Mağarası yer 
almaktadır. 

Araştırma Ilıca Köyünde ekoturizm kaynak değerlerinin geliştirilmesi amacıyla 
HKD yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. HKD, birçok meslek disiplini ile bir arada 
yürütülen ve belirli bir konunun, yörenin veya topluluğun mevcut durumunu 
öğrenmeyi amaçlayan değerlendirmelerdir. Çoğunlukla yöre halkı ile doğrudan 
iletişim kurarak bilgiye ulaşmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda kendine 
özgü teknikleri içeren bir yöntem biçimidir (Townsley, 1996; Ünal vd., 2018). HKD 
tekniği, 1970'li yılların sonunda sistematikleştirilmiş ve 1980'lerin sonuna doğru 
bilimsel açıdan önem kazanmıştır. HKD'nin geliştirilmesinin üç ana dayanağı 
bulunmaktadır. İlki, kırsal alanların turizm ile kalkındırılmasında ön yargıların 
önüne geçmek ve bu ön yargılardan kaynaklanan olumsuz durumlara çözüm 
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getirmektir. İkincisi, anket çalışmalarında yaşanan olumsuz süreç ve sonuçlardan 
dolayı yeni bir alternatif oluşturmaktır. Üçüncüsü ise öğrenme yöntemlerinin daha 
ucuz maliyetlerle gerçekleştirilmesi, zamandan tasarruf sağlaması ve kırsal yöre 
halkının sorunlarının daha iyi anlaşılması temeline dayanmaktadır (Chambers, 
1994; Ünal vd., 2018). Araştırma literatür taraması, arazi sörveyi, elde edilen 
verilerden mevcut durumun belirlenmesi ve öneri yaklaşım geliştirilmesi olmak 
üzere 4 aşamadan oluşmakta olup, Şekil 2’de gösterildiği gibi ilerlemektedir. 

Şekil 2. Araştırmanın aşamaları 

 

Arazi sörveyinde iklim, vejetasyon, coğrafi durum gibi konular, HKD toplantısında 
ise nüfus ve hane sayısı, ziyaretçi sayısı, sosyal aktivite, turistik alt ve üst yapı 
olanakları, sosyo-kültürel peyzaj durumu, geçim kaynakları gibi konular 
incelenmiş ve mevcut durum ortaya konmuştur. 

3. Bulgular 

Köyün yüz ölçümü 1936 hektardır ve 8 mahalleden oluşmaktadır. Yerleşim alanı 
dağınık ve çevresine göre düzlük bir alanda bulunmaktadır. Araştırma alanında 
yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C ve ortalama yağış 700-730 mm. arasındadır. Alanın 
güneyinde yükseklik 400-590 m arasında değişirken güneydoğusunda kanyon 
oluşumunun bulunduğu bölgede 820 m yüksekliğe kadar çıkmakta, kuzeybatısında 
dere yatağına doğru gidildikçe 370 m yüksekliğe kadar düşmektedir. Jeomorfolojik 
yapısının çeşitliliği oldukça zengindir. Küçük plato düzlükleri, tepe, yamaç, sırt gibi 
dağ oluşumu, ova, kanyon gibi oluşumlar mevcuttur. Eğim grupları incelendiğinde 
yerleşim alanlarında %0-5 arasında düz ve düze yakın alanlar bulunmakta iken 
%20 eğime kadar hafif ve orta eğimli alanlarda görülmekte, yükseklere çıkıldığında 
ise %75 eğime kadar dik ve sarp eğimli alanlar da görülmektedir.  

Çalışma alanının arazi yetenek sınıfı incelendiğinde yerleşimler III, IV ve VII sınıfta 
bulunmakta iken, dere yatağının bulunduğu bölge I, yükseklere çıkıldıkça ise arazi 
kabiliyeti VII.sınıftır. Erozyon derecesi yerleşim yerlerinde orta ve şiddetli iken, 
dere yatağının bulunduğu bölgede hiç veya çok az, yükseklere çıkıldıkça dağlık 
bölgede ise şiddetlidir. Ilıca Köyü su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 
Pınarbaşı ilçesi Çavuş köyü hudutlarında doğan Zara Çayı güneyden Horma 
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Kanyonu'ndan geçerek Ilıca köyü içinde Devrekani Çayı ile birleşmektedir ve 
buradan dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'ndan geçerek Cide 
üzerinden Karadeniz'e dökülmektedir. Yine köy içinde irili ufaklı kuru ve sulu 
dereler de bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi köy yerleşimine 2 km uzaklık, 15 dakika 
yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 10 m yükseklikten dökülen 
şelalenin döküldüğü yerde doğal bir havuz oluşumu vardır. Araştırma alanı doğal 
bitki örtüsü orman formasyonundan oluşmaktadır ve "200 ekolojik bölgeden biri" 
olan "Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları" içinde yer almaktadır 
(KDMP, 2019).  

Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan nemli orman elemanları araştırma alanı ve 
çevresine hakim durumdadır. Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana, Fagus 
orientalis, Pinus nigra, Pinus sylvestris türler rakımın yüksek olduğu yerlerde 
karışık orman formasyonunu oluşturmaktadır. Bu türlerin yanı sıra Populus nigra, 
Quercus petraea, Carpinus betulus, Acer trautvetteri, Acer platanoides, Acer 
campastre, Acer hyrcanum gibi orman ağaçlarıda daha alçak kesimlerde yayılış 
göstermektedir. Orman altı örtüsü bakımından Rhododendron ponticum, 
Rhododendron flavum, Laurocerasus officinalis, Ilex colchia ve Vaccinum 
arctostaphyllos oluşturur. Orman örtüsünün seyrekleştiği kısımlarda Pyrus 
elaegrifolia, Pyrus communis, Prunus spinosa, Mespilus germanica türleri 
bulunmaktadır. Vadi tabanlarına gelindiğinde ise Salix alba, Salix caprea, Salix 
fragilis, Alnus glutinosa, Ulumus glabra, Ostyra carpinifolia, Fraxinus angustifolia, 
Staphylea pinnata, Euonymus latifolia ve Buxus sempervirens gibi türler 
bulunmaktadır (KDMP, 2019; Çoban ve Aydınözü, 2016).  

2018 yılı nüfus verilerine göre köyün yerleşik nüfusu 60 erkek, 54 kadın olmak 
üzere 114 kişidir. Köyden İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere göç etmiş olan 
yöre halkının yaz mevsiminde kısa süreliğine köye gelmesi ile köy nüfusu büyük 
oranda artmaktadır. Köyün başlıca geçim kaynakları orman ve hayvancılıktır. 
Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü'nün kontrolündeki sahalarda yöre halkı 
kesim yapmakta ve maddi pay elde etmektedir. Hayvancılık büyükbaş üzerine olup 
küçükbaş hayvancılık yapılmamaktadır.  

Arazi sörveyi ile karşılıklı görüşmeler yardımıyla doğal ve sosyo-kültürel verilerin 
elde edilmesinden sonra çalışmanın amacına yönelik olarak ekoturizm konusunda 
HKD görüşmeleri yürütülmüştür. Köyde; orman varlığı, Ilıca Köyü Mesire Alanı, 
Ilıca Şelalesi, Soğuksu Şelalesi (Şekil 3.), köye 2 km mesafede bulunan Midil 
Mağarası, Ilıca Şelalesi'nin üstünde yer alan küçük mağaralar, 1500 yılık tarihi Ilıca 
Hamamı, Ilıca Park konaklama yeri, Ilıca Köyü Doğa Yürüyüşü etkinliği, tarihi 
konaklarında bulunduğu geleneksel köy evleri ve etnik yaşam biçimi ekoturizm 
amaçlı kullanılabilecek kaynaklardır. Köy sınırları içinde bulunmayan fakat köy 
yerleşimine 5 km mesafede bulunan Horma Kanyonu (Şekil 3.)  önemli bir 
ekoturizm değeridir. 

Ilıca Köyü doğal kaynak değerleri açısından büyük öneme sahiptir. Horma 
Kanyonu'ndan 3km uzunluğunda ahşap asma teras yürüyüş yolu (Şekil 3.) 
aracılığıyla Ilıca Şelalesi'ne bağlanılmaktadır. Ilıca Şelalesi (Şekil 4.) köy 
sınırlarının bittiği noktada, KDMP Mutlak Koruma Zonu içinde yer almaktadır. 
Yaklaşık 10 m yükseklikten dökülen şelaleye köy içinden KDMP tarafından doğal 
taş döşeme malzemeden yapılan yürüyüş yolu (Şekil 4.) ile ulaşılmaktadır. Bu yol 
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aracılığıyla şelaleye gelindiğinde ise asma teras katından inilen merdivenler ile 
şelalenin döküldüğü doğal havuza kadar inilmektedir. 2019 yılı ziyaretçi verileri 
incelendiğinde aralık ayına kadar 70.000 ziyaretçinin geldiği görülmektedir. 8000 
araca otopark fişi kesilmiş, 2000 araç ise otoparkta yer bulamamasından dolayı 
köy içinde ücretsiz alanlara yönlendirilmiş, toplamda 10.000 araç gelmiştir. 
Ziyaretçinin en yoğun olduğu dönem Mayıs-Ekim ayları arasında ve dini 
bayramlarda yaşanmaktadır. Köy sınırları içinde yer alan Park Ilıca Tesisleri'nde 
(Şekil 4.) konaklama imkanı sunan 56 yataklı 14 bungalow, bir restoran ve 
dinlenme salonu mevcuttur. Bunun yanı sıra tesisin bahçesinde kamping hizmeti 
de verilmektedir. Horma Kanyonu girişinde köy halkından bir şahıs tarafından 
işletilen çay bahçesinde piknik ve yeme-içme gibi rekreatif ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır. Ilıca Şelalesi'ne 700 m mesafede köy sınırları içinde bulunan 
Ilıca Köyü Mesire Alanı, düz alana kurulmuş 18 dönümlük bir yüz ölçümüne 
sahiptir. 

Şekil 3. Soğuksu Şelalesi, Horma Kanyonu (Temli, 2019) ve Asma teras yürüyüş yolu 
(Temli, 2019) 

   
 

Şekil 4. Ilıca Şelalesi, Doğal taş yürüyüş, Park Ilıca Tesisleri 
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Alanda günümüzde de geleneksel yaşam tarzı, yöresel kültür devamlılığını 
sürdürmektedir. Yöresel kıyafetlerin günlük hayat içinde de kullanılmaya devam 
etmesi kültürel mirasa sahip çıkıldığının göstergesidir. Köy içinde geleneksel 
mimari doku büyük önem taşımaktadır. Geleneksel yapı bozulmadan günümüze 
gelmiş yöresel ahşap ve taş malzemeden yapılmış yapılardır. Yöre halkının yaşam 
tarzını yansıtan bu yapılar genellikle iki katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş kat ahşap 
malzemeden, üst kat ise taş duvar malzemeden yapılmadır. Evlerin üst katı 
insanların yaşam alanları, alt kat ise hayvanların barınması amacıyla ahır görevi 
görmektedir. Köydeki konutların yedi tanesi 300-400 yıllık tarihsel özelliğe sahip 
tarihi yapılardır ve mülk sahipleri tarafından aslına uygun bir şekilde 
korunmaktadır. Yöre halkının kendi aralarında verdiği karar doğrultusunda 
betonarme ve modern görünümlü yapılar köy içinde inşa edilmemektedir. Yeni 
inşa edilen yapılarda geleneksel dokuya uyumlu olarak yapılmaktadır. Geleneksel 
konutlar, ekoturizm bakımından konaklama amacıyla kullanılabilecek özelliktedir. 
Ayrıca köyün yemek kültürü ve konuşma lehçesi ilgi çekici özelliktedir. 

Araştırma alanında arkeolojik değerler büyük öneme sahiptir. Köyün girişinde 
Park Ilıca Tesisleri'nin yanında bulunan Ilıca Hamamı, Doğu Roma (Bizans) 
döneminden kalma olup 1500 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir (Şekil 5.). Pişirilmiş 
ve öğütülmüş toprak ürünlerini barındıran, çok kuvvetli ve suya dayanıklı bir 
malzeme olan horasan harcından yapılmadır. Yazın suda kesilmeler olsa da dört 
mevsim sıcak su çıkmakta, kışın suyun sıcaklığı 27°C bulabilmektedir. Ilıca Köyü 
sınırları içinde bulunan Midil Mağarası yerleşim merkezine 2 km mesafede 
bulunmaktadır. Mağara 600 m² büyüklüğünde, 10 m derinliğinde ve 50 m 
uzunluğundadır. Köy içinde küçük boyutta birkaç mağara daha bulunmaktadır. Bu 
mağaralar Ilıca Şelalesi'nin üstünde yer almaktadır. 

Şekil 5. Ilıca Hamamı (Temli, 2019) 

 

 
Alanda düzenlenen "Ilıca Köyü Doğa Yürüyüşü" etkinliği hem köylülerin kendi 
aralarında ve etraf köylerle bir araya gelmesinde hem de şehir dışından 
katılımcılar ile sağlanmakta, köy kültürünün tanıtılmasında önemli bir ekoturizm 
aktivitesidir. Yaklaşık 1000 kişilik bir katılımla gerçekleşen yürüyüş, Horma 
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Kanyonu'ndan Ilıca Şelalesi'nin çıkışına kadar yapılmaktadır. Fotoğraf yarışması ile 
desteklenen aktivite yerel yönetimler tarafından da büyük ilgi görmektedir.  

Araştırma Alanındaki Temel Sorunlar 

HKD toplantısında nüfus ve hane sayısı, ziyaretçi sayısı, sosyal aktivite, turistik alt 
ve üst yapı olanakları, sosyo-kültürel peyzaj durumu, geçim kaynakları gibi 
konular ele alınmıştır. HKD görüşmesi ile sorunlar, çözüm yolları ve potansiyeller 
yöre halkının görüş ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Sorunlar belirli 
başlıklar altında toplanmıştır. Bunlar;  

 Merkez mahalle harici diğer yedi mahallede kanalizasyon alt yapısının 
olmayışı, 

 Sağlık hizmetinin olmayışı, 

 Haberleşme olanaklarının kısıtlı olması, 

 Gelir kaynaklarının sınırlı olması, 

 Pazarlama olanaklarının yetersiz olması, 

 Konaklama imkanlarının tek seçenek ile kısıtlı kalması ve ihtiyacı 
karşılamaması, 

 Genç nüfusun yetersiz olması olarak ifade edilebilir. 

Yöre halkının sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra gerçekleştirilen ekoturizm aktiviteleri 
sırasında meydana gelebilecek kazalarda acil müdahale yapılabilmesi için sağlık 
hizmeti bulunmamaktadır. Bu ihtiyaç ilçe merkezinden karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Orman ürünleri ve hayvancılıktan sağlanan gelir yetersiz kalmakta, 
bu da genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesine sebep olmaktadır. Ekoturizm 
faaliyetlerinin sağladığı maddi kaynak değeri yok denecek kadar azdır. Park Ilıca 
Tesisi dışında konaklama imkanı bulunmamaktadır. Mevcut konaklama imkanı ile 
ziyaretçi verileri karşılaştırıldığında da konaklama ihtiyacının yeterince 
karşılanamadığının sağlaması yapılabilmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma yöntemi olan HKD tekniği zaman, personel ve maddi açıdan tasarruf ile 
hızlı ve kolay cevap elde etmesinin yanı sıra sağlama sorularıyla anket yönteminin 
hata payını minimuma indirgemiştir. HKD toplantısından elde edilen bulgular ve 
sorunlara göre ekoturizm kaynak değerlerinin geliştirilmesi için alınabilecek 
önlemler ve önerilere aşağıda açıklık getirilmiştir.  

Köyde tarımsal açıdan düşük verimlilik, ürün çeşitliğinin kısıtlı olması ve aktif 
işgücünün eksik olması nedeniyle tarla tarımı yapılamamaktadır. Bahçe tarımı 
sadece kişisel ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmaktadır. Bahçe tarımı üzerinden 
üretici pazarı kurularak ekoturistlere satış yapılabilir ve mevsimselde olsa bundan 
ekonomik kazanç elde edilebilir. Bu öneriyle köy halkı için bir ek kazanç elde 
edilmesinin yanı sıra kurulan üretici pazarı bir kültürel etkinlik haline bürünebilir. 
Hayvancılık faaliyetlerinin yalnızca büyükbaş hayvancılık ile sınırlı kalması geçim 
kaynaklarını kısıtlamaktadır. Kıl ve yapağı değerlendirme olanakları yok 
seviyededir. Azdavay ilçesinde bulunan süt fabrikası ve hayvancılık ürünleri 
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müessesesiyle iş birliği sağlanabilir. Bu iş birliğinin yöre halkının kendi olanakları 
ile sağlanması güç olmasından dolayı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin 
katkısıyla civar köylerinde et ve süt ürünlerini pazarlayabileceği bir kooperatif ile 
desteklenebilir. Bu örgütlenmenin sağlanması ile hayvancılık ürünlerinin değerinin 
altında satılmasının da önüne geçilebilir. 

Araştırma alanının ekoturizm kaynak değerlerinin çok yüksek olduğu fakat bu 
kaynakların yeterince korunmadığı açıktır. Midil Mağarası, Soğuksu Şelalesi, Ilıca 
Hamamı, 7 tarihi ev gibi arkeolojik ve tarihi değerler herhangi bir koruma altında 
bulunmamaktadır. Oysa bu değerlerin sürdürülebilir olması için mutlaka koruma 
altına alınması gerekmektedir. Ayrıca alanda sağlık hizmetinin verilmiyor olması 
da büyük sorun teşkil etmektedir. Herhangi bir acil müdahale gerektiğinde en 
yakın sağlık hizmeti 9.2 km uzakta Pınarbaşı ilçe merkezinde bulunmaktadır. Bu 
durum ziyaretçiler için olumsuz bir deneyim yaşanmasına sebep olabilmektedir. 
Yeterli konaklama hizmetinin bulunmuyor olması ziyaretçilerin alanı çoğunlukla 
güne bir kullanmasına yol açmaktadır. Bu sebepten dolayı halk ekoturizm 
faaliyetlerinden yeterince kazanç sağlayamamaktadır. Bu hususta köy muhtarı ve 
halkın büyük bir kamp alanı yapılması ve yapım aşamasındaki köy konağının 
tamamlanması yönünde istekleri vardır. Ayrıca konaklama ve turizm faaliyetleri 
için köydeki yedi tarihi konak restore edilmeli ve konaklama hizmetine açılmalıdır.  

Midil Mağarası, Soğuksu Şelalesi ve Ilıca Hamamı gibi çok bilinmeyen kaynak 
değerlerinin ziyaretçiler tarafından keşfedilmesi amacıyla gerekli yönlendirme 
levhaları ve köyde gezilip görülebilecek tüm noktaların bulunduğu bir lokal gezi 
rotası oluşturulmalıdır. Bu rota için levhalar kullanılmasının yanı sıra el 
broşürleriyle de desteklenmelidir. Broşürlerin içeriğinde gezi rotasının yanı sıra 
konaklama tesisine dönüştürülmesi önerilen yedi tarihi yapının, köy konağının, 
yapılması istenen kamp alanının, mevcut konaklama tesisinin ve öneri olarak 
sunulan üretici pazarının konumları gösterilerek tanıtımı yapılmalı ve bu sayede 
yöre halkı ile köyün tanıtımına maksimum fayda sağlanmalıdır. Broşür ve 
tabelalara ek olarak tur otobüsleri ve kalabalık ekoturist grupları için köydeki 
mevcut rehber sayısı artırılmalı, rehberlerin iletişim bilgileri broşür ve tabelalara 
eklenmelidir.  

Ekoturistlerin yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve yöresel lezzetlerin 
satışının yapılabileceği tesisler kurulmalıdır. Bu tesislerde yöreye özgü 
lezzetlerden; "kara çorba", "etli yaprak sarma", "mantar çeşitleri", "ıslama", "ıspıt", 
"kabalak dolması", "deli oğlan sarığı tatlısı" vb. gibi lezzetlerinde tanıtımı 
yapılmalıdır. Diğer bir kültür öğesi olan folklorik kıyafetler ve el sanatlarına ilişkin 
satış noktaları düzenlenmeli, yörenin el işçiliği olan kök boya, ahşap işliği ve 
dokuma atölyeleri kurulmalıdır. Bu atölyelerde ziyaretçilerin kendi yaptıkları 
ürünleri de satın alarak sağlayacakları ekonomik katkının yanı sıra köyden 
ayrılırken beraberlerinde götürebilecekleri bir hatırada edinmiş olacaklardır. Bu 
durum yöreyle ziyaretçi arasında bir bağ kurulmasını sağlayacak ve gelen 
ziyaretçilerin yöreyi sosyal çevrelerine tanıtmalarına olanak sağlayacaktır.  

Altyapı konusunda araştırma alanında bazı sıkıntılar vardır. Kanalizasyon sistemi 
sadece merkez mahallede bulunmaktadır. Merkezde mahallede bulunan sistemin 
diğer yedi mahallede de kurularak çözümlenmesi gerekmektedir. Cep telefonu 
sinyalleri köyde her noktada alınamamakta ve köyde internet bağlantısı 
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bulunmamaktadır. Gerekli alt yapı sistemleri ile zaruri olan haberleşme 
olanaklarının çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda görev devlet kurumlarına ve 
üst düzey bakanlıklara düşmektedir. Bu sebeple köydeki sorunlara yönelik ve 
kaynak değerlerinin geliştirilmesi açısından gelir kaynakları artırılması için ilgili 
kurumlar ve bakanlıklar olan; Yerel Yönetimler, Milli Parklar Yönetimi ve bağlı 
bulunduğu T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı köylere 
götürülmesi gereken asgari hizmetlere ilişkin düzenlemeler yapabilmelidir. 
Düzenlemelerin yanı sıra bu kurumların kendi aralarında koordineli çalışmaları 
sağlanmalı ve köylere aktarılan maddi kaynakların artırılması gerekmektedir. 
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