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KARADENİZ EREĞLİSİ’NİN DESTİNASYON OLARAK YER ALDIĞI TURLAR ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

A SURVEY ON THE TOURS WHICH INCLUDES KARADENIZ EREGLI AS A DESTINATION 

                                                                                                  Gözde OĞUZBALABAN 

             Gönül AKIN 
Öz 

Seyahat işletmeleri oluşturdukları turlar ile destinasyonlara turist getirmekle hem destinasyonlarının imajını olumlu 
etkilemekte hem de destinasyonlara ekonomik katkılar sağlamaktadır. Turizm hareketliliğine yön veren Seyahat işletmeleri özellikle 
Karadeniz Ereğlisi gibi turizm alanında gelişmekte olan destinasyonlar için daha önemli rol oynamaktadırlar. Bu sebeple seyahat 
işletmelerinin bu gibi yerlere düzenledikleri turların özellikleri bu destinasyonlar için önemlidir. Bu önemden yola çıkarak, Karadeniz 
Ereğli’si destinasyonuna düzenlenen turların içeriğinin ve Batı Karadeniz turları içerisindeki tercih durumunun anlaşılması amaçlanmış 
olup, 17 seyahat işletmesinin internet sitelerindeki Karadeniz Ereğlisi destinasyonunu kapsayan tur programları içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Elde edilen veriler üzerinde tur ismi, toplam tur süresi, Karadeniz Ereğlisi’ni kapsayan süre, tur durumu, ulaşım şekli, tur 
çıkış noktaları, konaklama durumları, Karadeniz Ereğlisi’nde gezilen yerler şeklinde kodlamalar belirlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan temel sonuçlar; Karadeniz Ereğlisi destinasyonunun yer aldığı turların büyük 
çoğunluğunda destinasyonda konaklama imkanı yapılmadığı, gezilecek yerlerin çeşitliliği bakımından yetersiz kalındığı, düzenlenen 
turların da daha çok Ankara çıkışlı olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Seyahat İşletmeleri, Tur, Destinasyon, Karadeniz Ereğlisi. 

       

Abstract 

Travel agencies contribute to the economies of the destinations and the their positive image by organizing tourtistic tours. 
Travel agencies, steering the dynamism of the tourism, have more significant roles especially on developing touristic destinations such 
as Karadeniz Ereğli. Hence, the characteristics of the such tours organized by them are noteworthy for these destinations. Based on the 
aforementioned importance of the characteristics of the tours, in this survey, aiming to find out the content of the tours to Karadeniz 
Eregli and the preference rate of the tours to Karadeniz Eregli among those to West Black Sea destinations, tour programs including 
Karadeniz Eregli destination on the web sites of 17 travel agencies are put into content analysis. To put the collected data into 
implementation; tour names, total time of the tours, times allocated to Karadeniz Eregli, real time operational status of the tours, 
transportatıon method, departure points of the tours, accommodation status, attractions planned to visit in Karadeniz Eregli are 
encoded and interpreted. 

 As the key results of the survey it can be concluded that majority of the tours to Karadeniz Eregli do not include 
accommodation in the destination, they are inadequate in terms of the attractions to visit and the prevailing departure point of the tours 
organized to Karadeniz Eregli is Ankara. 

  Keywords: Travel Businesses, Tour, Destination, Karadeniz Ereğlisi. 

 

 

1. Giriş 

Seyahat işletmeleri, tatile çıkmaya karar veren potansiyel turist konumunda olan tüketicilerle yüz 
yüze gelen, onlara ulaştırma, konaklama, yiyecek hizmetleri sağlayan tüketicilere, turistik ürün ve 
hizmetlerle ilgili bilgiler veren bunun yanında da turizm ekonomisine katkı sağlayan ticari işletmelerdir.  
Esas amaçları satış yapmak olan bu işletmeler, pazarladıkları turistik ürünleri belirli bir fiyat ile satarlar. 
Fakat seyahat işletmeleri satış işleminden önce tüketicilerin turistik ürünleri satın alma kararları konusunda 
etkin rol oynamaktadırlar (Hacıoğlu,2013:54 ve Pekerşen, 2015: 87). Seyahat işletmelerinin en önemli faaliyet 
konularından birisi de turun hazırlaması ve pazarlanmasıdır. Düzenlenen turlar, katılımcıların tura katılım 
amaçları, kullanılan araç, tur süresi ve kapsamı vb. durumlara göre farklılık gösterebilmektedir (Demir, 
2014: 96). Aynı zamanda seyahat işletmelerinin düzenledikleri turlarda destinasyonlarla ilgili her konuda 
bilgi sunma faaliyetleri önemlidir.  Bu nedenle destinasyonlara yönelik tur düzenleyecek seyahat 
işletmelerinin destinasyon seçimlerinde ve paket turların oluşturulması aşamasında destinasyonlarla ilgili 
olarak aşağıdaki sorulara tatmin edici cevaplar almak zorundadır (Balta ve Altıntaş, 2012: 66 akt. Genç, 2016: 
1014 ve Mısırlı, 2015: 211-212): 
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*   Destinasyon bir günlük tur için ilginç midir ya da gerektiğinde bir günden uzun turlar için uygun 
mudur?  

*    Destinasyonda yeterli yatak kapasitesi var mıdır? 

*    Destinasyona ulaşım imkânı ve kapasitesi var mıdır? 

*    Destinasyonun sağlık, alt yapı olanakları ne durumdadır? 

*    Destinasyonun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı nedir? 

*    Bu destinasyona tur düzenleyen diğer seyahat işletmelerinin piyasadaki durumları nedir? 

*   Bu destinasyona yapılacak turda tura eklenebilecek ilginç yerler ve restoran, alışveriş merkezi vb. 
gibi tur programını destekleyici olanaklar var mıdır? 

*   Destinasyonda yer alan mekânlar istenilen hizmet kalitesi ve fiyat standartlarını karşılamakta 
mıdır? 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde destinasyon hakkında olumlu olduğu kanısına ulaşılırsa 
seyahat işletmelerinin hazırlamış oldukları tur programlarında destinasyona yer vermeleri beklenmektedir. 

2.Karadeniz Ereğlisi Destinasyonu 

Karadeniz Ereğli, Zonguldak il sınırları içinde bulunan bir ilçedir. Karadeniz Ereğlisi, günümüzde 
Demir Çelik fabrikasından ötürü her ne kadar sanayi şehri olarak tanımlansa da Karadeniz Ereğli’nin köklü 
geçmişinin, M.Ö. 2500 - 2200 yıllarına kadar uzandığı Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren bir grup fotoğraf 
kulübü ekibinin doğa gezisi sırasında tesadüfen buldukları mağaralarda daha sonra yapılan kazı 
çalışmalarıyla belirlenmiştir (www.kdzeregli.bel.tr). Karadeniz Ereğlisi, geçmiş tarihlerden günümüze kadar 
Maryandinler, Herakleia, Pontike, Bender-i Erekli ve de en son olarak da günümüzde Karadeniz Ereğli diye 
isimlendirilmiştir (Akkaya, 2015: 4).  

Bu destinasyon, tarih boyunca sahip olduğu özellikleri dolayısıyla bir çok uygarlığın odak noktası 
olmuş ama aynı sebeple süreç içerisinde zaman zaman işgallere ve yağmalara da maruz kalmıştır. Bu 
yüzden üzerindeki uygarlıklara ait birçok değerlerini zaman içerisinde yitirmiştir. Bugün Ereğli’de Roma 
Devri’nden kalma eserlerin de varlığı görülmektedir. Bu dönemden günümüze kalan eserler: Herakles 
Sarayı, dönemin sur duvarlarının bir kısmı ve su tesisleridir. Herakles Sarayı, günümüze harap bir biçimde 
ulaşmıştır.(Yaman, 2011:71) Homeros, ünlü eseri İlayda’da, Karadeniz Ereğli'sinin ünlü Troya (Truva) 
savaşlarına (M.Ö. 1200) katılan gönüllü Anadolu askerlerinin yurdu olduğunu anlatır. Ayrıca, Yunan 
mitolojisinin en çarpıcı öykülerinden olan Herkül'ün (Herakles) Cehennemin kapısını bekleyen üç başlı 
canavar köpek Kerberos'u yakalaması öyküsü de yine Karadeniz Ereğlisi'nde geçmektedir. Bu öykünün 
geçtiği yer bugünkü Cehennem Ağzı mağarası olarak gösterilmektedir. Eski dönemlere ait bu mitolojik 
bağlantılar kente ayrı bir değer katmaktadır (Akkaya, 2015: 4; www.muze.gov.tr). 

M.S.395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Bizans İmparatorluğu 
Ereğli’de de gelişmesini sürdürmüştür. Bu nedenle Bizans dönemine ait eserler de ilçede yer almaktadır. Bu 
eserler: Kilise Mağarası, Ayasofya Kilisesi (Orta Cami), Bizans Devri Surları, Ereğli Kalesi, Çeştepe Feneri, 
Çelikel Cami (Bizans Döşeme Mozaiği) ve Bizans Sarnıcı kalıntısıdır (Yaman, 2011: 72). Karadeniz Ereğli, 
1703 yıllarında Türkler döneminde de Osmanlı İmparatorluğu'nun gemi yapım merkezi olarak belirlenen bir 
kaç bölgeden biri olmuştur (www.kdzeregli.bel.tr). Ereğli’nin şehir surlarını çevreleyen tepede birinci derece 
arkeolojik sit alanı kapsamında yer alan bölgede, bulunduğu tepeye ve mahalleye de adını vermiş olan 
Ereğli Kalesi yer almaktadır. (Yaman, 2011:73). Bunların yanında Fatih Sultan Mehmet’in tescilli ulu 
çınarları, Güneşli şelaleleri ve plajları doğal turistik yerleri arasındadır (Akkuzulu, 2002:413). Destinasyonda 
gezilecek önemli yerlerden biri de Karadeniz Ereğli Müzesidir. 1998 yılında ziyaretçilere açılan müzede Eski 
tunç çağından Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi kadar birçok eser sergilenmektedir. Müze sergilenen 
eserlerin zenginliği açısından Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi niteliğindedir (www.kulturvarliklari.gov.tr). 

En eski yerleşim yeri olarak önem arz eden Karadeniz Ereğlisi, Anadolu Kavağına sadece 105 mil 
deniz mesafesinde bulunan benzersiz bir liman kentidir. Ayrıca ilçede çok sayıda tarihi bulguya rastlamak 
mümkündür. Bu bağlamda da geçmişten izler taşımaktadır. Bölgede yöre halkının boş zamanlarını etkin 
olarak değerlendirme fırsatı bulabilecekleri rekreasyon yerleri de mevcuttur. Kent içindeki parklar, 
Kızılcapınar ve Gülüç baraj gölü çevresi, Belediye ve Erdemir plajları, Çavuşağzı, Kireçlik,Kırmacı,Çeştepe 
mevkileri, Kandilli sahilleri buna örnektir (www.zonguldakkulturturizm.gov.tr).  

Dünya genelinde toplam 5 bin adet mağara bulunmaktadır. Bu 5 bin mağaradan 63’ü Türkiye’de 
Zonguldak İlinde bulunmakta olup bunların 24’ü de Karadeniz Ereğli’de yer almaktadır 
(www.arkeolojikhaber.com). Bunlar içerisinde yan yana sıralanmış 3 mağaradan oluşan Cehennemağzı 
Mağaraları gerek ilkçağlarda kehanet merkezi olarak gerekse Hristiyanların gizili ibadet yeri olarak 
kullanılmış olmasıyla büyük önem taşımaktadır (www.zonguldakkulturturizm.gov.tr;Zonguldak Rehberi, 

http://www.kdzeregli.bel.tr/
http://www.kdzeregli.bel.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/
http://www.arkeolojikhaber.com/
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/
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2010). Bu yönüyle Karadeniz Ereğli, inanç turizmine ev sahipliği yapmaktadır. Zonguldak-Ereğli sağlık 
turizmi açısından da potansiyel arz etmekte olup Türkiye turizmi açısından önemli yer tutan termal su 
kaynaklarını bünyesinde bulundurmaktadır. Kozlu-Aşağıçayır Köyü sınırları içinde ve Zonguldak- 
Karadeniz Ereğli yolu üzerinde bulunan Termal ılık su kaynağı, içme suyu olarak kullanıldığı takdirde 
karaciğer, bağırsak ve safra yolları gibi ağrılı sendromlarda tedavi edici özelliktedir. Bölgede su altı dalış 
turizmi yapılmaktadır. Karadeniz Ereğli’de Çavuşağzı Mevkii ve Alacaağzı Mevkii olmak üzere iki adet 
dalış noktası bulunmaktadır. Ayrıca karaca, tilki, dağ keçisi, ayı, kurt, çakal, domuz, tavşan, sincap gibi pek 
çok yaban hayvanı avlanmakta olup av turizmi açısından zenginlik göstermektedir (Zonguldak Rehberi, 
2010). 

Sonuç olarak, Karadeniz Ereğlisi sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve turizm bilimleri açısından dikkat 
çekici önemli değerlere sahip konumdadır. Karadeniz Ereğlisi, sahip olduğu eserleri ve mevcut turizm 
olanakları, turizm kapsamında doğru bir şekilde değerlendirildiği takdirde mevcut turizm potansiyelini de 
kat kat arttırmış olacaktır (www.karadenizeregli.gov.tr). 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmayla Karadeniz Ereğlisi destinasyonuna yönelik düzenlenen turların kapsamı ve paket 
turlar içerisinde de tercih edilme durumunun anlaşılması amaçlanmıştır. Karadeniz Ereğlisi destinasyonu ile 
ilgili yapılan literatür taraması sonucunda bu destinasyona yönelik az sayıda çalışmanın yer alması 
sebebiyle, destinasyonun turizm açısından geliştirilebilmesi için mevcut tur programlarının analizinden elde 
edilen verilerin yorumlanarak destinasyondaki turizm paydaşlarına öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Yöntemi  

 Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi için ihtiyaç 
duyulan veriler seyahat işletmelerinin internet sitelerindeki tur programlarından elde edilmiştir. 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de hizmet veren seyahat işletmeleri oluştururken, örneklemi ise Karadeniz 
Ereğlisi destinasyonun yer aldığı turları gerçekleştiren seyahat işletmeleri oluşturmaktadır. Karadeniz 
Ereğlisi destinasyonunu kapsayan turlar göz önünde bulundurularak 31 Ekim -2 Kasım tarihleri arasında 
Google arama motoru tarama sonucunda Karadeniz Ereğli’si destinasyonuna tur düzenleyen ve Batı 
Karadeniz’e paket tur  programlarında Karadeniz Ereğlisi destinasyonunu paket programlarına dahil eden 
17 seyahat işletmesinin internet sitesine ulaşılmıştır.  

3.3. Veri Analizi 

Seyahat işletmelerinin internet sitelerindeki tur programlarından elde edilen veriler içerik analizi 
yöntemine tabi tutularak sekiz kod belirlenmiştir. Çalışmada sadece Karadeniz Ereğli destinasyonuna 
yönelik düzenlenen ve Batı Karadeniz turlarında Karadeniz Ereğlisi destinasyonun yer aldığı turlar göz 
önünde bulundurularak belirlenen kodlar;  tur ismi, toplam tur süresi, Karadeniz Ereğlisi’ni kapsayan süre, 
tur durumu, ulaşım şekli, tur çıkış noktaları, konaklama durumları, Karadeniz Ereğlisi’nde gezilen yerler 
şeklindedir.  

Tablo: 1 Seyahat İşletmesi ve Tur Organizasyonları 

 
Seyahat 

İşletmesi 
Tur İsmi 

Toplam 
Tur Süresi 

Karadeniz 
Ereğlisi’ni 
Kapsayan 

Süre 

       Tur Durumu Ulaşım Şekli 

1
1 

Kutup Tur 
Karadeniz Ereğlisi 

Turu 
1 Gün 1 gün 

Talebe göre 
gerçekleştiriliyor 

Otobüs 

2
2 

Ecc Tur 
Herkül Efsanesi ve 

Akçakoca Turu 
1 Gün Yarım gün 

Tur tarihi 
belirleniyor 

Otobüs 

3
3 

Mar-este 
Travel 

Düzce Şelaleler 
Akçakoca Konuralp 
Karadeniz Ereğlisi 

2 Gün Yarım gün 
Talebe göre 

gerçekleştiriliyor 
Otobüs 

4
4 

DSC Tur Batı Karadeniz Turu 5 Gün 1 gün 
Talebe göre 

gerçekleştiriliyor 
Otobüs 

5
5 

Daima Tur Batı Karadeniz Turu 4 Gün Yarım gün 
Tur tarihi 

belirleniyor 
Otobüs 

6
6 

Violet Turizm 
Karadeniz Ereğlisi 

Turu 
1 Gün 1 gün 

Tur tarihi 
belirleniyor 

Otobüs 

7
7 

Pastoral Tour 
Batı Karadeniz ve 
Yedigöller Turu 

4 Gün 1 gün 
Tur tarihi 

belirleniyor 
Otobüs 

8
8 

Seyahat 53 
Turizm 

Batı Karadeniz Turu  3 Gün Yarım gün 
Tur tarihi 

belirleniyor 
Otobüs 

9
9 

Katar Tur 
Herkül Efsanesi 

Karadeniz Ereğlisi ve 
1 Gün Yarım gün 

Tur tarihi 
belirleniyor 

Otobüs 

http://www.karadenizeregli.gov.tr/
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Akçakoca Turu 

1
10 

Flaş Tur 
Amasra Safranbolu 

Turu 
3 Gün Yarım gün 

Talebe göre 
gerçekleştiriliyor 

Otobüs 

1
11 SSC Tur 

Herkül Efsanesi 
Karadeniz Ereğlisi ve 

Akçakoca Turu 
1 Gün Yarım gün 

Talebe göre 
gerçekleştiriliyor 

Otobüs 

1
12 

Boray 
Organizasyon 

Zonguldak Karadeniz 
Ereğlisi Turu 

1 Gün 1 gün 
Her Çarşamba 

Cuma Cumartesi 
Otobüs 

1
13 

VES Turizm 
Akaçakoca Zonguldak 

Ereğli Turu 
    2 Gün   Yarım gün 

Tur tarihi 
belirleniyor 

Otobüs 

1
14 

Tempo Tur 
Karadeniz Ereğlisi 

Turu 
    1 Gün         1 gün 

Talebe göre 
gerçekleştiriliyor 

Otobüs 

                 
15 

Saltur 
Amasra Safranbolu 
Akçakoca K.Ereğli 
Zonguldak Turu 

2 Gün Yarım gün 
Tur tarihi 

belirleniyor 
Otobüs 

                 
16 

Marmara 
Travel 

Akçakoca KDZ, Ereğli 
Turu 

1 Gün Yarım gün 
Tur tarihi 

belirleniyor 
Otobüs 

                
17 

Moya Tur Special Batı Karadeniz 5 Gün Mola yeri 
Talebe göre 

gerçekleştiriliyor 
Otobüs 

Tablo 1, incelediğinde dikkat çeken en önemli sonuç Karadeniz Ereğli’sinin destinasyon olarak yer 
aldığı turların süreklilik göstermediğidir. Seyahat işletmelerinin sitelerinin incelenmesi sonucunda araştırma 
kapsamına dahil edilen 17 tur programından 10 seyahat işletmesinin tur programında turların belirli 
tarihlerde gerçekleştirildiği, diğer seyahat işletmelerinin tur programlarını talebe göre düzenlediği 
belirlenmiştir. Özellikle paket turların çoğunluğunda Karadeniz Ereğlisi’nde geçirilen sürenin çok kısıtlı 
olduğu, kimi turlarda yarım günü dahi geçmediği tespit edilmiştir. Toplam tur süreleri göz önünde 
bulundurulduğunda, 8 seyahat işletmesinin düzenledikleri turlar bir gün şeklinde düzenlenirken bu 
turlardan 4 ‘ü bir günün tamamını Karadeniz Ereğli’sinde geçirirken diğer 4 seyahat işletmesi 1 günlük 
turlarının yarım gününü sadece bu destinasyonda harcamaktadır. 3 seyahat işletmesinin turları 2 gün 
sürerken, Karadeniz Ereğli’sine ayrılan vakit yarım gün olarak belirlenmiştir. 2 seyahat işletmesinin 
düzenledikleri tur 3 gün sürerken, Karadeniz Ereğli’sine ayrılan vakit yarım gündür. 2 seyahat işletmesinin 
düzenledikleri 4 günlük turlardan biri Karadeniz Ereğli’sine bir gün ayırırken diğeri yarım gün ayırmıştır. 2 
seyahat işletmesinin 5 günlük olarak düzenledikleri turlarda bir işletme sadece destinasyonu mola yeri 
olarak kullanırken diğeri 1 gün vakit harcamayı tercih etmiştir. Karadeniz Ereğli’nin destinasyon yer aldığı 
tüm turlarda ulaşım şeklinin otobüs olduğu görülmüştür. Bu bilgilerden hareketle Karadeniz Ereğlisi 
destinasyonun seyahat işletmeleri tarafından çok zaman harcanmaya değecek kadar önemli bir destinasyon 
olarak görülmediği sonucuna ulaşmak mümkündür. Bazı acentaların turu talebe göre gerçekleştirmesi, 
bölgeye yönelik çok fazla yoğun bir talebin duyulmadığının bir kanıtıdır. Seyahat acentalarının çoğunun , 
Karadeniz Ereğlisi destinasyonun içinde olduğu turları pazarlarken, kullandığı  tur isimlerinin  dikkat çeken 
bir isimle satışa sunmadığı  öngörülmektedir. Ayrıca Karadeniz Ereğli’sinde havalimanı ve demiryolu 
ulaşım ağının olmamasından ötürü destinasyona ulaşımın sadece karayolu ile yapılmasını gerektirmektedir.  

Tablo: 2 Karadeniz Ereğlisi Destinasyonun Yer Aldığı Turlara Katılan Ziyaretçilerin Tur Çıkış Noktaları 

Tur Çıkış Noktası          Tur Sayısı          Yüzde % 

Ankara 9 53 

İstanbul 3 17 

Antalya 2 12 

İzmir 2 12 

Çorlu 1  6 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, çalışma kapsamında analiz edilen turlarda Karadeniz Ereğli’si 
destinasyonun ziyaret yeri olarak yer aldığı turların çıkış noktasının ağırlıklı olarak Ankara olduğu 
belirlenmiştir. 9 turun çıkış noktası Ankara, 3 turun çıkış noktası İstanbul, 2 turun çıkış noktası Antalya, yine 
2 turun çıkış noktası İzmir ve 1 turun çıkış noktası Çorlu olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Ankara’nın 
ön planda olmasının temel nedeni Karadeniz Ereğlisi destinasyonuyla arasındaki yol ulaşımının daha kolay 
olmasıdır. Diğer illerden Karadeniz Ereğli’sine turların düzenlenmemesinin nedeni olarak, destinasyon 
tanıtımındaki yetersizlikler, ulaşım mesafesi ve destinasyon çekiciliklerinin ve imkanlarının yetersizliği 
öngörülebilir.  
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Tablo: 3 Karadeniz Ereğlisi Destinasyonun Yer Aldığı Turlara Katılan Ziyaretçilerin Konaklama Durumu 

Konaklama Yeri             Sayı Yüzde% 

Konaklama Yok 8 32 

Ereğli 4 16 

Amasra 4 16 

Düzce 2 8 

Zonguldak 2 8 

Safranbolu 2 8 

Akçakoca 1 4 

Bolu 1 4 

Kocaeli 1 4 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, 17 turun 8’inde hiçbir yerde konaklama yapılmazken sadece 4’ünde 
Karadeniz Ereğli’sinde konaklanmaktadır. Bu analiz sonucunda, Karadeniz Ereğli’si destinasyonunun 
konaklama konusunda yaşadığı problem daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun 
nedeninin özellikle Karadeniz Ereğli’sindeki konaklama kapasitesinin yetersiz oluşundan kaynaklandığı gibi 
ziyaretçilerin ilgisini çekecek hizmet sunan işletmelerin (alışveriş merkezi, eğlence tesisleri, spor tesisleri vb.) 
ve aktivitelerin olmayışıyla da açıklamak mümkündür. Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine 
göre Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde 7 işletmede toplam 627 yatak kapasitesi bulunmaktadır 
(www.zonguldak.gov.tr). Alanda yapılan gözlemlerde ise sadece 2 tesisin paket turları kapsamında 
kullanılacak donanımda olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tablo: 4 Karadeniz Ereğlisi’nde Gezilen Yerler 

        Ziyaret Edilen Yerler Sayı Yüzde % 

Cehennem Ağzı Mağaraları 15 43 

Karadeniz Ereğli Müzesi 7 20 

Alemdar Gemi Müzesi 7 20 

Fatih Ulu Çınarları 6 17 

Tablo 4’te Karadeniz Ereğlisi’nde geçirilecek süre içerisinde ziyaret edilecek yerler listelenmiştir. Buna 
göre Cehennem Ağzı Mağaraları başta gelirken, Karadeniz Ereğli ve Alemdar Gemi Müzesi bunun yanında 
bazı turlarda ise  Fatih Ulu Çınarları programlarda yer almaktadır. Destinasyonun küçüklüğünden dolayı 
burada ortaya çıkan sıralamanın pek bir anlamı yoktur. Turlar incelendiğinde destinasyonda gezilecek 
yerlerin yetersizliği ve aktivitelerin yokluğu en önemli bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada veri toplamada seyahat işletmelerinin sitelerinden internet sitelerinden yararlanarak 
elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu nedenle araştırma sonuçları sadece internet sitesindeki paket tur 
programlarının verdiği bilgiler kapsamında oluşturulmuştur. Bu durum araştırmanın sınırlılığını 
oluşturmaktadır. Karadeniz Ereğlisi destinasyonuna seyahat işletmeleri tarafından düzenlenen turların 
çoğunlukla günübirlik olması ve paket turlarda da destinasyonda geçirilen sürenin çok kısıtlı olması ; 
destinasyonun gezilecek yerler ve aktiviteler bakımından yetersiz kaldığının açık bir göstergesidir. 
Karadeniz Ereğlisi’nde gezilecek yerler arasında seyahat işletmeleri tarafından en fazla talep gören yer,  
tarihi önemi bakımından Cehennem Ağzı Mağaraları olmuştur.  Destinasyona düzenlenen turların da daha 
çok Ankara çıkışlı olduğu görülmüştür. Karadeniz Ereğli destinasyonunun seyahat işletmelerinin gözünde 
cazip hale getirilmesi ve daha fazla kişiyi bu destinasyona çekmek için getirilecek öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Bakanlıktan elde edilen verilere göre bölgede; 93 yatak kapasiteli Büyük Anadolu Ereğli Oteli (****), 
72 yatak kapasiteli Keleşler Park Otel (***), 51 yatak kapasiteli Hotel Grand (***), 14 yataklı Azim 
Otel (**) ve 29 yataklı Etaş Otel (*) bulunmaktadır. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine 
göre turizm belgeli yeme içme tesisi olarak sadece bir adet 1.sınıf restoran (Plaj Restaurant) 
bulunmaktadır  (www.zonguldakkulturturizm.gov.tr).  Bu bağlamda bölgeye turist çekebilmek 
adına konaklama tesislerinin kalite ve çeşitliliği ile yeme içme tesislerinin sayısının arttırılması ciddi 
önem taşımaktadır. Yeni tesislerin yapılması aşamasında devlet ve özel sektör işbirliği içerisinde 
olmalıdır. 

- Çekicilik unsurlarının çeşitlendirilerek gelen ziyaretçilerin destinasyonda daha uzun süre 
kalmasının sağlanması gerekmektedir. 

- İlçeye gelen turist sayısını arttırmak amacıyla Karadeniz Ereğlisi’nin sahip olduğu kültürel ve tarihi 
değerler ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli tanıtım yöntemleri (tv reklamları, internet reklamları, 
gazete ilanları, broşürler vb.) ile daha sık ve etkili biçimde tanıtılmalıdır. 

http://www.zonguldak.gov.tr/
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 10   Sayı: 54           

The Journal of International Social Research 
Volume: 10   Issue: 54      

 

 - 1113 - 

- İlçede dalış turizmi, mağara turizmi, sağlık turizmi, kültür-inanç turizmi ve av turizmi gibi turizm 
alanları geliştirilmeli ve potansiyeli olan yat turizmi, kongre turizmi gibi yeni alternatif turizm 
alanları yaratılmaya çalışılmalıdır. 

- Özellikle Ankara ve İstanbul dışındaki illerden destinasyona yönelik turların düzenlenmesi teşvik 
edilmelidir. 

- Tur programlarının farklı seçenekler sunarak çeşitlendirilmesi pazarlama açısından oldukça 
önemlidir. Yine aynı şekilde çalışmada tur isimlerinin oldukça sıradan ve birbirini taklit ettiği 
görülmüştür. Turlara verilecek isimlerin daha ilgi çekici ve farklı isimler olması pazarlama 
yönünden önemli hususlardan biridir. 

Tüm bu öneriler dikkate alınarak yukarıda getirilmiş olan çözüm önerileri doğru ve yerinde 
uygulandığı takdirde; düzenlenen tur sayısı, turlara katılan turist sayısı, geceleme sayısı ve tur çıkış 
noktalarının sayılarının artacağı beklenmektedir. Bundan sonra konuyla ve bölgeyle ilgili yapılacak 
çalışmalarda, Seyahat İşletmeleri yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak Karadeniz Ereğlisi 
destinasyonu hakkındaki görüşleri alınarak, detaylı bilgiye ulaşılması noktasında daha etkili olacağı 
düşünülmektedir. Bu yönüyle bu çalışma, yapılacak yeni çalışmalara temel oluşturacak niteliktedir. 

 

KAYNAKÇA  
AKKAYA, F. (2015). Ereğli Çevresindeki Ziyaret Yerleri-Zonguldak/Ereğli Örneği, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. 
AKKUZULU, Z. (2002). Karadeniz Ereğli İlçesinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi, Erzurum. 
DEMİR, M. (2014). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara. 
GENÇ, K. (2016). Destinasyonun Seyahat İşletmeleri Tarafından Tercih Edilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme (Mudurnu Örneği), 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 46,1013-1018. 
HACIOĞLU, N. (2013). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Nobel Akademik Yayıncılık, 7 Baskı, Ankara.  
KELEŞ, Y.(2015). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Grafiker Yayınları,1.Baskı, Ankara.  
MISIRLI, İ. (2015). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, 5.Baskı, Ankara. 
YAMAN, Ö. (2011). Roma Ve Bizans Devri’nde Karadeniz Ereğlisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi 
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne. 
Zonguldak Rehberi (2010). Zonguldak: Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi. 
http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/cehennemagzi-magaralari, Erişim Tarihi:06.11.2017 
http://www.kdzeregli.bel.tr/index.php/football/2015-02-11-12-55-51, Erişim Tarihi: 06.11.2017 
http://www.zonguldak.gov.tr/konaklama, Erişim Tarihi: 06.11.2017 
http://www.karadenizeregli.gov.tr/dunden-bugune-eregli, Erişim Tarihi: 06.11.2017 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44108/karadeniz-eregli-muze-mudurlugu.html , Erişim Tarihi: 06.11.2017 
http://www.arkeolojikhaber.com/haber-karadeniz-ereglinin-arkeolojik-ve-turistik-potansiyeli-tartildi-2822/ ,Erişim Tarihi: 21.11.2017 
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/TR,92527/ilceler.html, Erişim Tarihi: 21.11.2017 
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/TR,92935/nerede-konaklanir.html, Erişim Tarihi: 21.11.2017 
http://kutuptur.com/turdetay/5613-Karadeniz%20Ere%C4%9Flisi%20Turu,  Erişim Tarihi: 31.10.2017 
https://www.ecctur.com/herkul-efsanesi-ve-akcakoca-turu,  Erişim Tarihi: 31.10.2017 
http://www.marestetravel.com/kurumsal/urundetay.aspx?katid=41&urunid=99,  Erişim Tarihi: 31.10.2017 
http://www.dsctur.com/tour/bati-karadeniz-turu/?date_from=21/09/2017&date_to=16/09/2018,  Erişim Tarihi: 31.10.2017 
https://daimatur.com/tur-detay/bati-karadeniz-turu-108,Erişim Tarihi: 31.10.2017 
http://www.violetturizm.com/yurtici-turlar/karadeniz-ereglisi-turu.html , Erişim Tarihi: 31.10.2017 
http://www.pastoraltour.com/bati_karadeniz_ve_yedigoller_turu-tour769.html,  Erişim Tarihi:01.11.2017 
https://www.seyahat53.com/Tur/ankara-cikisli-bati-karadeniz-turu/30342, Erişim Tarihi:01.11.2017 
http://www.katartur.com/Tur/gunubirlik-herkul-efsanesi-karadeniz-ereglisi-ve-akcakoca-turu, Erişim Tarihi:01.11.2017 
http://www.flasturizm.com.tr/tur-detay.aspx?tips=63, Erişim Tarihi:01.11.2017 
http://www.ssc.com.tr/gunubirlik-herkul-efsanesi-karadeniz-ereglisi-ve-akcakoca-turu, Erişim Tarihi:01.11.2017 
http://www.boray.org/zonguldak-karadeniz-eregli-turu.html, Erişim Tarihi:01.11.2017 
http://www.vesturizm.com.tr/konuralp-akcakoca-zonguldak-magaralar-eregli-devrek-turu, Erişim Tarihi: 02.11.2017 
https://www.tempotur.com.tr/KARADENIZ-EREGLISI-TURU_u_r_n_37805.htm, Erişim Tarihi: 02.11.2017 
https://www.saltur.com.tr/yurt-ici-turlar/hafta-sonu-turlari--sonbahar-turlari/amasra-safranbolu-akcakoca-keregli-zonguldak-turu, 
Erişim Tarihi: 02.11.2017 
http://www.marmaratravel.com.tr/tur-55653-26_kasim__gunubIrlIk_akcakocakdz_ereglI_turu.html, Erişim Tarihi: 02.11.2017 
https://www.moyatours.com/special-bati-karadeniz, Erişim Tarihi: 02.11.2017 

http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/cehennemagzi-magaralari
http://www.kdzeregli.bel.tr/index.php/football/2015-02-11-12-55-51
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44108/karadeniz-eregli-muze-mudurlugu.html%20,%20Erişim%20Tarihi:%2006.11.2017
http://www.arkeolojikhaber.com/haber-karadeniz-ereglinin-arkeolojik-ve-turistik-potansiyeli-tartildi-2822/
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/TR,92527/ilceler.html
http://www.zonguldakkulturturizm.gov.tr/TR,92935/nerede-konaklanir.html
http://kutuptur.com/turdetay/5613-Karadeniz%20Ere%C4%9Flisi%20Turu
https://www.ecctur.com/herkul-efsanesi-ve-akcakoca-turu
http://www.marestetravel.com/kurumsal/urundetay.aspx?katid=41&urunid=99
http://www.dsctur.com/tour/bati-karadeniz-turu/?date_from=21/09/2017&date_to=16/09/2018
https://daimatur.com/tur-detay/bati-karadeniz-turu-108
http://www.violetturizm.com/yurtici-turlar/karadeniz-ereglisi-turu.html
http://www.pastoraltour.com/bati_karadeniz_ve_yedigoller_turu-tour769.html
https://www.seyahat53.com/Tur/ankara-cikisli-bati-karadeniz-turu/30342
http://www.katartur.com/Tur/gunubirlik-herkul-efsanesi-karadeniz-ereglisi-ve-akcakoca-turu
http://www.flasturizm.com.tr/tur-detay.aspx?tips=63
http://www.ssc.com.tr/gunubirlik-herkul-efsanesi-karadeniz-ereglisi-ve-akcakoca-turu
http://www.boray.org/zonguldak-karadeniz-eregli-turu.html
http://www.vesturizm.com.tr/konuralp-akcakoca-zonguldak-magaralar-eregli-devrek-turu
https://www.tempotur.com.tr/KARADENIZ-EREGLISI-TURU_u_r_n_37805.htm
https://www.saltur.com.tr/yurt-ici-turlar/hafta-sonu-turlari--sonbahar-turlari/amasra-safranbolu-akcakoca-keregli-zonguldak-turu
http://www.marmaratravel.com.tr/tur-55653-26_kasim__gunubIrlIk_akcakocakdz_ereglI_turu.html
https://www.moyatours.com/special-bati-karadeniz

