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Öz 

Çalı�mada genel olarak turizm ve çevre ili�kisine de�inilmi� ve turizmin çevre üzerinde yaratmı� oldu�u 
etkiler incelenerek, sürdürülebilir turizmin önemine vurgu yapılmı�tır. Turizmde sürdürülebilirlik arayı�ları 
çerçevesinde ortaya çıkan yeni e�ilimler hakkında bilgi verilmi�tir. 

Daha sonra ise yürüyü� turizminin genel ilkeleri, kitle turizminden farkı ve yürüyü� turistinin özelliklerine 
de�inilmi�tir. Yürüyü�e dayalı turizmin genel nitelikleri belirtildikten sonra yürüyü� turizmi adı altında yürütülen 
faaliyetler ve yürüyü� turizminin alt dallarına de�inilmi�tir. 

Bu ba�lamda yürüyü� turizmi kapsamında Giresun’un Dereli, Bulancak ve Merkez ilçeleri ele alınmı�tır. Bu ilçelerde 
yürüyü� turizmine ili�kin yapılan ara�tırmalardan elde edilen bulgular de�erlendirilmi�tir. Elde edilen bulgular 
ı�ı�ında Giresun ve çevresinin yürüyü� turizmi için ta�ıdı�ı önem belirtilmi� ve yürüyü�e dayalı turizmin türlerinin 
geli�tirilmesine yönelik birtakım öneriler sunulmu�tur. 

Anahtar Kelimeler: Turizmin Çe�itlendirilmesi, Eko Turizmi, Do�a Turizmi, Yürüyü� Turizmi. 

 

Abstract  

In the  study,  the relationship  between  tourism and environment   was mentioned  about  and,  examining    
the  effects tourism creates   on  environment,   the importance  of  sustainable tourism  was  emphasized.   In the 
framework of sustainability searches in tourism,   information was given about   the new trends that emerge.    

Later,  the general  principles  of trekking  tourism  and its distinction from mass  tourism  and features  of  trekking  
tourism   were mentioned  about.  After   the general attributes of trekking based tourism were determined,   the 
activities carried   out under   trekking tourism and sub- branches of trekking tourism were   mentioned about.   

In  this  context,  in  the  scope   of  trekking  tourism,  the  counties  of     Dereli, Bulancak and Central of Giresun  were 
handled.   In  these   counties,  in  the light  of  the  findings obtained from   the  studies  on trekking  tourism ,   a place   
Giresun and  its  vicinity have  in    trekking   tourism were  specified   and   several  suggestions toward  developing  
the  sorts  of    trekking   based  tourism  were presented. 

Keywords: Diversification of Tourism, Eco Tourism, Nature Tourism, Trekking Tourism. 

 

 

G�R�� 

Genel olarak turizmi, insanların ya�adıkları yer dı�ında tatil, dinlenme ve e�lenme gibi ihtiyaçlarının 
giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici bir konaklama faaliyeti olarak nitelendirebiliriz. Turizm 
çe�itleri içerisinde yer alan do�a turizmi, do�al ve kültürel çevreyi koruyarak ve yerel halkın refahını 
gözeterek yapılan bir seyahattir. Dünya ekonomisindeki hızlı geli�melere paralel olarak, turizm sektöründe 
de son yıllarda önemli de�i�imler görülmektedir. Dünya nüfusunun �ehirlerde hızla artı�ı, insanların 
gereksinimleri ve zevklerinin de�i�imi ile turistlerin yeni bir turizm beklentisi ortaya çıkmı�tır. Giderek kitle 
ve lüks turizm hareketlerine katılımlar azalmaktadır. Turistler artık bireysel veya küçük gruplar halinde 
do�a ile iç içe heyecanlı ve sa�lıklı bir tatil yapmak ve gitti�i yerin kültürünü tanımak, ö�renmek, do�al ve 
kültürel de�erlerini yerinde görmek istemektedir. Bu sebeplerden dolayı do�a yürüyü�ü giderek 
yaygınla�makta, daha çok ilgi ve talep görmektedir. Ülkemizde, do�a yürüyü�lerin farklı çe�itleri ve yan 
stilleri oldu�u pek fazla bilinmemektedir.  
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SÜRDÜRÜLEB�L�R TUR�ZM 
Sürdürülebilir turizm, çevrenin ve kültürün turizmin olumsuz etkilerinden korunarak toplumun 

turizmin geli�iminden yararlanmasını sa�lamaya çalı�an yönetim �eklidir. Sürdürülebilir turizm bir turizm 
çe�idi olmaktan çok tüm turizm çe�itlerinin çevreye duyarlı bir yapıya kavu�turulması gereklili�inden 
bahseden bir anlayı�tır. Ba�ka ifadeyle sürdürülebilir turizm, sektörü besleyen do�al çevre ve insan 
kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeden, turizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin kalitesini arttırmaktır 
(Kahraman ve Türkay, 2004: 87). Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramıyla beraber ele alınan do�a turizmi, 
turizm faaliyetlerinin do�al ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve böylece 
turizmin gelece�ini sa�lama alma çabalarını ifade etmektedir.  

Sürdürülebilir kalkınma; do�al kaynakların korunması, yava� ve uzun dönemli planlama ve 
kaynakların hem küresel olarak hem de ku�aklar arasında e�it bölü�ümüdür. Sürdürülebilir turizmin 
uygulanabilmesi için kalkınmanın ve korumacılı�ın aynı zamanda gerçekle�tirilmesi, kaynakların hem 
küresel olarak hem de ku�aklar arasında e�it bir �ekilde bölü�ülmesi ve ayrıca turizm konusunda taraf olan 
farklı çıkar gruplarının birlikte hareket etmeleri ile mümkündür. Sürdürülebilirlik kavramı turizm 
sektöründeki hızlı büyümeyle beraber ortaya çıkan çevre sorunlarını göz ardı etmeden, turizm 
faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması �eklinde anla�ılabilir.  

Sürdürülebilir turizm anlayı�ı ile sadece bölgenin, çevrenin ve do�anın korunması sa�lanmı� olmaz 
aynı zamanda turizm sektörünün gelece�i ve devamlılı�ı da teminat altına alınmı� olur. Günümüz de 
alternatif turizm kavramının kitle turizmine olumsuz birtakım anlamlar yükledi�i gerekçesiyle terk 
edildi�ini ve bunun yerine sürdürülebilir turizm kavramın tercih edildi�ini görülmektedir. Alternatif turizm 
esas olarak arzu edilmeyen turizm olan kitle turizminin kar�ıtı olarak de�erlendirilir. Turizmin 
çe�itlendirilmesi amacıyla yapılan çalı�malar birtakım farklı turizm türlerinin yaygınla�masına olanak 
sa�lamaktadır. Türkiye’de turizmin çe�itlendirilmesi, ülke sathına ve tüm yıla yaygınla�tırılması politikası 
do�rultusunda, çe�itli yörelerimizin turizm potansiyelinin belirlenmesi, geli�tirilmesi ve de�erlendirilmesi 
çalı�maları sürdürülmektedir. Bu do�rultuda Giresun’da yapılan turizm çe�itlendirilmesi projelerine 
bakıldı�ında yürüyü� turizmin yapılabilecek alanlar konusunda yüksek potansiyele sahip oldu�u 
görülmektedir (Orman ve Su ��leri Bakanlı�ı, 2013: 71-83). 

DO�A YÜRÜYÜ� TUR�ZM� 
Dünyadaki hızlı geli�melere paralel olarak, turizm anlayı�ında son zamanlarda önemli de�i�imler 

gözlenmektedir. Turizmdeki bu de�i�meler insanların kitle turizminden farklı turizm �ekillerine do�ru 
yöneldi�ini 3S olarak adlandırılan (sea, sand, sun) üçlünün de�i�erek 3E (exciting, educational, entertaiment) 
olarak adlandırılan turizm türlerine do�ru yöneldi�ini göstermektedir. Dolayısıyla do�ayla iç içe yürüyü� 
yapmanın keyfini alan modern �ehir insanı için bu tür yürüyü�ler giderek bir tutkuya dönü�mektedir. 
Yürüyü�ün, kuralları, zorluk dereceleri, özellikleri ve alt türleri vardır. Yürüyü�ler yalnız olabildi�i gibi ekip 
olarak da yapılır buradaki katılımcı sayısı güzergâhın durumuna ba�lı olarak belirlenmektedir. Do�ada 
yapılan herhangi bir yürüyü�te uyulacak temel kurallardan en önemlisi ekip düzeninin sa�lanmasıdır. Buna 
göre bir ekipte 3 farklı gurup bulunmaktadır. 

1-Ekip ba�ı (Lider): Ekibe liderlik eden ki�idir ve tüm kararlar lider tarafından alınır. 

2-Ekip sonu (Artçı): Ekip ba�ının yardımcısıdır, ekibin sonunda yer alır, ekiptekileri izler, 
davranı�larını kontrol eder gerekirse uyarır ve lider ile devamlı ileti�im içerisinde bulunur. 

3-Katılımcılar (Turistler): Aktiviteye katılan di�er ki�ilerdir. 

Bununla birlikte �ayet ekip kalabalık (en fazla 20-30) ise yürüyü�lerde aralara yardımcı ki�iler 
konulabilir. Bu ki�iler genellikle bu tür etkinliklerde tecrübeli ki�ilerden seçilir ve yürüyü�lerde katılımcılara 
yardımcı olur. Do�a yürüyü�lerin zorluk dereceleri 1-4 arasıdır ve bu dereceler yürüyü� süresi, rakım 
farklılı�ı ve güzergâhın �artlarına göre belirlenmektedir. Yürüyü� süresi ortalama saatte 4 kilometre hız ve 
düz arazi veya ufak rakım farklılı�ı olarak hesaplanır (en fazla yoku� +300 ve ini� için -500 metre). Yürüyü� 
sürelerine molalar da eklendi�i için 6 saatlik bir yürüyü� süresi ile günlük bir tur yapılabilmektedir. Rakım 
farklılı�ı yoku� ve ini� için ayrı ayrı verilmektedir (örne�in +100m, -300m gibi). Bunların ne kadar sıklıkla 
tekrarlanaca�ı belirtilmemekte fakat güzergâhın zorluk derecesi hesaplanırken dikkate alınmaktadır. Patika 
yolun durumu geni�, dar, kaya, çamur, dere yata�ı, rakım farklılı�ı ve arazinin sarplı�ı güzergâhın zorluk 
derecesini belirlerken ayrıca dikkate alınmaktadır. Do�a yürüyü�ü derecelendirilmesi 2-3’ü geçti�i 
durumlarda yükseklik korkusunun turistlerde olmaması gerekmektedir. Bu tür yürüyü�lerde batonla 
yürümek tavsiye edilmektedir (http://www.wikinger-reisen.de, 2015). 

Yürüyü� turizmi, çevreyi koruyan ve yerel halkın kültürüne saygılı, do�al alanlara kar�ı duyarlı bir 
seyahattir ve genelde ailelerin i�letti�i küçük tesislerde, yerel mimarinin ve kaynakların kullanımını hedef 
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almaktadır. Amacına uygun yapılırsa, çevrenin korunması ve bölgede ya�ayan insanların sosyo-ekonomik 
geli�mesi için kaynak yaratabilen bir imkândır. Yürüyü� turizmin potansiyeli olan da�lık ve ormanlık 
bölgelerdeki köylerde veya meralarda ya�ayan halkın yoksullu�u göz önüne alındı�ında yürüyü� turizmin 
halk arsındaki dengesizli�i azaltabilecek bir faktör oldu�u görülecektir  (Altıparmak, 2002: 275). Saygı, 
sorumluluk, sürdürülebilirlik yürüyü� turizmin temel unsurlarını olu�turmaktadır. Yürüyü� turizmi ve eko 
turistin özellikleri tabloda birçok farklı yönü ile ele alınmı�tır (Demir ve Çevigen, 2006: 62). 

 
 Yürüyü� Turizmi 

Ölçek Yöreye uygun, turistlerin destinasyona zarar vermeyecek 
�ekilde sessiz ve küçük ölçekli 

Fiziksel Çevreye Etkiler Yerel mimariye uygun ve bölgede bulunan malzemeden 
yapılmı� küçük binalar ve çevreye (do�al güzelliklere 

/orman) çok az etki 
Ev Sahibi Toplumla �li�kiler Samimi ili�kiler, yerel halkın tümü ile kar�ılıklı ileti�im (yerel 

dili, �ive ve a�zı ö�renme veya konu�ma iste�i) 
Sosyo-Kültürel �li�kiler Yerel kültüre çok az etki, i�gücünün tamamen yerel 

toplumdan kar�ılaması 
Ekonomik Etkiler Gelirlerin ço�u yerel ekonomide kalır, elde edilen ek gelir 

geleneksel faaliyetleri tamamlar 
Yörenin Önemi Özel bir alanda, özgün deneyimler sunar 

Turistin Deneyim Kalitesi Gidilen yerlerde insanların nerede, nasıl ya�adıklarının ve 
yerel yemek ve içeceklerin ö�renilmesi ile farklı bir 

deneyimin kazanılması 
Turist Davranı�ları Yerel kültüre ve geleneklere kar�ı saygılı, yerel insanların 

ya�ayı�ı ile ilgili 

Her turizm türünü tercih eden bir kitle vardır. Gerek ya� aralı�ı, gerek e�itim düzeyi, gerek e�lence ve 
dinlenme anlayı�ı temelinde farklıla�an ve ortaya çıkan bir turist profili söz konusudur. Do�a temelli turizm 
talebinde bulunan turistler genellikle eko turist olarak adlandırılmaktadır. Bu turistler, gittikleri yerin 
do�asını ve kültürünü tanımayı amaç edinen ve bölge hakkında önceden bilgi edinen, do�al hayatı oldu�u 
gibi görmek isteyen, gelir ve kültür seviyesi yüksek insanlardan olu�maktadır (Kahraman ve Türkay, 2006: 
41) . 

Yürüyü� turistlerin ba�lıca seyahat etme nedenleri ve amaçları a�a�ıda yer almaktadır (Erdo�an, 2003: 
193). 

• Do�a ya�amla etkile�im 
• Hobi (serbest zaman faaliyeti) 
• Sosyal etkile�im 
• Bilme, tanıma, ke�fetme, ö�renme 
• Merak 
• Heyecan 
• Kendini gerçekle�tirme 
• Sa�lıklı ya�am (aktif) 
• Kendini ke�fetme 

Yürüyü� temelli turizm türleri çe�itli kıstaslara göre gruplandırılır. Bu kıstaslar gidilen yerin do�ası 
(da�, orman, yayla, çamur, dere), mevsim veya günün vakti (kı�, gece), amaç (yarı�, macera, spor, sa�lık) ve 
mesafeye göre (kısa-orta-uzun) çe�itlilik gösterir. Yürüyü� turizmi ba�lı�ı altına girebilecek aktiviteler 
alfabetik sıraya göre sıralanmı�tır.  

• Da� Yürüyü�ü 
Da�lık arazide yapılan yürüyü�leri denilir. Da� yürüyü�ü, do�a yürüyü� ve da�a tırmanma arasında 

bir çe�ittir. Genelde da�cılı�a girmektedir. Kondisyona ve malzemeye dayalı bir spordur. Kayalara, 
yükseklerdeki so�u�a ve dü�memeye dikkat etmek gerekmektedir. (www.bergwandern.com, 2015) 

• Dere Yata�ı Yürüyü�ü 
Dere yata�ında yapılan yürüyü�lere denilir. Zorlu, özellikle kanyon geçi�lerinde daha fazla teknik 

bilgi gerektiren, kondisyon ve efor sarf ettiren, malzemeye dayalı bir aktivitedir. Dikkat edilmesi gerekenler 
dü�ebilecek kayalar, suların sürükleyip sıkı�tırdı�ı kütükler, ıslak kaya ve zeminler, çatlaklar, yarıklar ve 
uzun süre ıslak kalma durumunda olu�abilecek ü�ütmedir. (www.tamzaratur.com, 2015) 

• Gece Yürüyü�leri 
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Ülkemizde me�ale veya fenerler ile yapılan yürüyü�lere benzemektedir. Gece yapılan  turist 
rehberin kontrolünde turistlere veya yeti�kinlerin kontrolünde çocuklara veya okul ö�rencilerine yaptırılan 
yürüyü�lerdir. 

• Geocaching Yürüyü�ü  
Geocaching, katılımcıların, GPS kullanarak bir tür hazineyi saklama ve bulmalarından olu�an bir açık 

hava oyunudur. Yürüyü� içerdi�i için bir çe�it do�a sporu olarak da tanımlanabilmektedir. 

• Halk Yürüyü�leri 
Halk için organize edilmi� yürüyü�ler, belli aralıklarda beslenme ve sa�lık kontrol noktaları 

bulunması gerekmektedir. Güzergâhı ba�arılı bir �ekilde tamamlayanlara genellikle katılım sertifikası 
verilmektedir. 

• Hızlı Yürüyü�ü (Speed Hiking) 
Kuzey Yürüyü�üne benzemekte ve zor arazi �artlarında yapılan batonlu hızlı yürüyü�lerdir. 

Kondisyonu güçlendirmek amacıyla da tercih edilmektedir. Batonlar destek ve üst kasları geli�tirmek için 
kullanılır. Ba�ımsız bir yürüyü� türü olarak yapılabilir. Farklı zorluk derecesine göre yarı�malar 
düzenlenmektedir. 

• Kı� (Hedikli Kar) Yürüyü�leri  
Kı� yürüyü�leri biraz daha fazla güç ve malzeme gerektirir. Kı�ın vücut, kar üzerinde yürüyü�te 

ki�iler daha çok yorulur, bunun nedeni ta�ınan malzemelerin a�ırlı�ının artması ve so�u�un vücudu daha 
çok zorlamasıdır. So�uk, ıslak ve kar kı�ın yapılan do�a yürüyü�lerine en fazla etki eden etmenlerdir. Kı�ın 
yapılan yürüyü�ler çok daha iyi plânlama ve zamanlama gerektirir, bunun dı�ında kayak turu, uzun 
mesafeli kayak turu ve hedikli kar yürüyü�leri yapılmaktadır. Hedik yürüyü�lerin amacı kar üzerinde 
rahatça yürüme olana�ı sa�lama ve karda aktivite yapmaktır. Hedik yürüyü�lerinin kalabalık gruplarla 
yapılması mümkün olmadı�ından sayı sınırlaması bulunmaktadır. Yürüyü�ler maksimum 18 ki�ilik 
katılımlarla gerçekle�mektedir. 

Kuzey Yürüyü�ü (Nordic Walking) 
Fiziksel bir aktivite ve bir spordur. Finlandiya’da ba�layan uzun mesafeli kayak batonlarına benzeyen 

ve özel olarak tasarlanmı� yürüyü� batonlarıyla yapılan bir tür sa�lık yürüyü�üdür. Kolların, bacakların ve 
vücudun birlikte ahengi ritmik olmalıdır. Kuzey Yürüyü�ü esnasında zıt kollar ve bacaklar birbirini takip 
ederek ileri ve geri do�ru giderler. Ahengi ve ritmi Kuzey Yürüyü�ünün en ba�ında ö�renmek önemlidir, 
böylelikle istenen çalı�ma etkisi elde edilebilir. Kolların ileriye ve geriye hareketlerindeki çe�itlilik, ayrıca 
uzun adımların uzunlu�unu da düzeltecektir. Kısıtlanmı� kol hareketleri, adım uzunlu�unun kısıtlanması 
ve kalça hareketlerinin de kısıtlanması anlamına gelecektir. Baton ne kadar uzun olursa adımlar o kadar 
uzun olacak, kalçadan yapılan hareketler ve üst gövde de o kadar güçlenecektir. Bu, bütün vücut için 
kapsamlı hareketleri sa�lamla�tırmakta, bu sayede genel vücut sa�lı�ında artı� görülmektedir. 

• Macera Yürüyü�leri 
Özellikle ormanlık ve da�lık alanlarda yapılan, belli bir rotası olmayan, ke�fe dayalı, kamp donanımı 

gerektiren süresi sınırlandırılmamı�, yüksek dikkat, güç ve kondisyon isteyen yürüyü�lerdir. Dikkat 
edilmesi gerekenler yaralanmamak ve malzeme kaybına neden olmamaktır. Hazırlı�ın çok iyi yapılması ve 
ruhen hazırlanılması gerekmektedir. (�ahin, 2006).  

• Orman Yürüyü�ü 
Ormanda yapılan yürüyü�ler ço�unlukla vadi tabanına yakın yerlerde ve patikalarda yapılmaktadır. 

Ormanda dikkat edilmesi gereken en önemli �ey sık bitki örtüsü içinde kaybolmamaya çalı�maktır. Patika 
veya izleri kaybetmeden yürümeye dikkat etmek gerekir. Sık ve alçak bitki örtülerinin içine girmemeli ve 
önde giden yürüyü�çü ile aradaki mesafeyi 2 m üstüne çıkarmamalıdır. 

• Sportif Yürüyü�ler 
Kır ko�uları, çimen, çamur olmak üzere her türlü arazide yapılabilmekte, kır ko�uları için belirlenmi� 

kesin bir mesafe yoktur. 

• Temalı Yürüyü�ler 
Günümüzde çok ilgi gören ve e�itici bir yürüyü�tür. Bölgenin do�a, kültür ve tarih hakkında bilgi 

içeren belli aralıklarda bulunan bilgi levhaları, yön bilgisi içeren haritalar, destinasyonlar ve 
dinlenebilece�iniz (gastronomi ve konaklama) tesislerin bilgileri de bulunmaktadır. Rehber olmadan da özel 
yürüyü�ler programlanabilmektedir. 

• Uzun Mesafeli / Konaklamalı Yürüyü�ler 
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Ba�langıç ve biti� noktaları farklıdır. Belirli bir güzergâhı ve rotası olan, harita, pusula, GPS gibi 
navigasyon malzemelerinin kullanıldı�ı, uzun, konaklamalı, ke�if maksadı da ta�ıyan, ormanlık ve da�lık 
arazide yapılan yürüyü� tipidir. Konaklama yapaca�ınız tesislere sırt çantanızla yürüyerek giderken, 
bagajınızın transferi konaklama tesislerine yapılır.  Dikkat edilmesi gerekenler kaybolmamak, rotayı do�ru 
okumak ve kondisyondur. 

• Yalınayak Yürüyü�ü  
Yalınayak yürümek yaygın ayak problemlerini kontrol altına almanın yanında daha pek çok açıdan 

da sa�lı�ımıza faydalıdır (www.acemiyim.com, 2011). Almanya’da özel olarak yalınayak yürüyü� rotaları 
belirlenmi�tir. Amaç, do�aya yakın olmak ve onu hissetmektir. (Wessinghage, 2001: 14-17) 

               Yayla Yürüyü�ü  

Günübirlik veya kamplı sırt çantalı kolay ve orta zorlukta, stresten ve gürültüden uzak, tamamen 
do�al ortamlar içerisinde yaylalarda yapılan yürüyü�lerdir. Dikkat edilmesi gerekenler genelde çoban 
köpekleri ve açık hava �artlarıdır. 

G�RESUN  
Giresun, yürüyü� turizmini tercih eden turistler için oldukça elveri�li bir bölgedir. Seçilen yürüyü� 

güzergâhları, Giresun Ordu Havaalanına (60 km), Giresun Limanına (33 km) ve Karadeniz Sahil Yoluna (30 
km) uzaklıktadır. Ayrıca 20-30 ki�iye kadar ta�ıma kapasiteli araçlarla yürüyü� güzergâhlarına 
gidilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı Giresun’un sadece Merkez, Bulancak ve Dereli ilçelerinin yürüyü� 
güzergâhları a�a�ıdaki tabloda sıralanmı�tır (Orman ve Su ��leri Bakanlı�ı, 2013: 78-83) 

 

�lçesi Yürüyü� Güzergâhı Mesafe / 
Zorluk Derecesi 

Do�al Güzellikler 

Dereli 
Bulancak 
Merkez 

Kulakkaya (Yavuzkemal)- �ni�dibi 
Obası-Çalda� 

 

15 km, asfalt yol, 
toprak yol, patika / 
kolay 

Ladin, Göknar, Kayın, Akçaa�aç, Gürgen 
ormanları, kaya, yayla ve mera ekosistemi, 
panoramik manzara güzellikleri 

Merkez Giresun-Ta�han-Erimez-Aytepesi 
 

23 km, asfalt yol/ 
kolay 

 

Ladin, Kayın, Göknar, Kızıla�aç, Akçaa�aç, 
Me�e ormanları, kaya, yayla ve mera 
ekosistemi, panoramik manzara güzellikleri 

Bulancak Ardahan-Karatepe-Çamalan-Bicik-
Bekta� veya Çalda�’a 

 

24 km, asfalt yol / 
kolay 

 

Ladin, Göknar, Gürgen, Kızıla�aç, Kayın, 
Kestane, Me�e, Akçaa�aç, ormanları, yayla ve 
mera ekosistemi, panoramik manzara 
güzellikleri 

Bulancak Aydındere-Tandır-Ambarda�ı -
Kalınta�-Bekta� Yaylası 

 

17 km, stabilize yol 
/zor 

 

Ladin, Kayın, Akçaa�aç, ormanları, yayla ve 
mera ekosistemi, panoramik manzara 
güzellikleri. 

Bulancak Kovanlık-Pa�akona�ı-Çamba�ı 
 

20 km, , asfalt yol, 
toprak yol, patika / 
kolay 

Ladin, Göknar, Kayın, Akçaa�aç, Gürgen 
ormanları, kaya, yayla ve mera ekosistemi, 
panoramik manzara güzellikleri 

Dereli 
Bulancak 

Karagöl-Aygır Gölü-Gölova Yaylası-
Aksu Köyü 

7 km, toprak stabilize 
yol / a�ırı zor 

Kaya, yayla ve mera ekosistemi, panoramik 
manzara güzellikleri. 

Dereli Kulakkaya- Alçakbel- Belentepe-
Ça�man Obası 

10km, asfalt köy yolu, 
toprak yol, patika / 
Kolay 

Ladin, Göknar, Kayın, Akçaa�aç, Gürgen 
ormanları, kaya, yayla ve mera ekosistemi, 
panoramik manzara güzellikleri 

Dereli Kümbet-Koçkayası- Kuzugölü Yaylası 
 

8 km, asfalt yol, 
toprak yol, patika / 
kolay 

Ladin, Göknar ormanları, kaya, yayla ve mera 
ekosistemi, panoramik manzara güzellikleri. 

 

Dereli Koçtepe-Sakaralan- Süllü hattı 
 

10 km, asfalt yol, 
toprak yol, patika / 
kolay 

Ladin, Kayın, Akçaa�aç ormanları, yayla ve 
mera ekosistemi, panoramik manzara 
güzellikleri. 

Dereli Tamdere-Yapraklı Yaylası-
Koruba�azı-Sarıçiçek Yaylası-
Baybahan Yaylası-Kaba�elale-Delidere 
Vadisi-�kisu 

17 km, asfalt yol, 
toprak yol, patika / 
zor 

Ladin, Kayın, Göknar Akçaa�aç ormanları, 
yayla ve mera ekosistemi, dere turizmi, sulak 
alan ekosistemi, Baraj ve HES projeleri 
panoramik manzara güzellikleri 

Dereli Kümbet-Aymaç-Koyunalan Yaylası-
Kuzalan Travertenler-�elale 

 

18 km, asfalt yol 
toprak stabilize yol / 
zor 

Ladin, Kayın, Göknar Akçaa�aç, Me�e 
ormanları, yayla ve mera ekosistemi, 
panoramik manzara güzellikleri 

Dereli Kulakkaya-A�açba�ı Yaylası 
 

5 km, asfalt yol / 
kolay 

Saf Ladin ormanları, yayla ve mera 
ekosistemi, panoramik manzara güzellikleri 

Dereli Bekta�-Kalınta�-Hapan Yaylası 15 km, stabilize / 
kolay 

Kaya, yayla ve mera ekosistemi, panoramik 
manzara güzellikleri 

Dereli Hapan-Susuz Yaylası-Susuz Tepe-
Pınarlar Yaylası-Do�andüzü 

10 km, stabilize yol/ 
orta 

Saf Ladin, Göknar ormanları yayla ve mera 
ekosistemi, panoramik manzara güzellikleri 



���������

�

 
Dereli E�ribel-Aslanyurdu-Kabaçakıl 

Yaylası-Sıradur Yaylası-Av�ar-Sa�rak 
Göl-Kırklar Tepesi 

 

17 km stabilize yol/ 
zor 

 

Orman, yayla ve mera ekosistemi, panoramik 
manzara güzellikleri 

Dereli Kümbet-Aymaç-Avluyatepe-Avluya 
Yaylası-�kisu 

 

10 km, stabilize yol/ 
kolay 

 

Ladin, Göknar, Me�e, Kayın, Akçaa�aç 
ormanları, yayla ve mera ekosistemi, 
panoramik manzara güzellikleri. 

Dereli Keçilik sapa�ı-Düztepe-Yavuzkemal 
Belediyesi 

9 km, stabilize yol 
/Kolay 

Saf Ladin, Sarıçam ormanları, yayla ve mera 
ekosistemi, panoramik manzara güzellikleri 

Dereli Tamderesi-Sarıçiçek Yayla yolu-
Sa�rak Gölü-Kırklar Tepesi-Aksu 
Köyü-Bekta� Yaylası 

25 km, stabilize 
toprak yol, patika / 
zor 

Ladin, Kayın, Akçaa�aç, Gürgen ormanları, 
kaya, yayla ve mera ekosistemi, panoramik 
manzara güzellikleri 

Bu bölgelerdeki do�a yürüyü� güzergâhları dikkate alındı�ında yürüyü� turizmi için zengin bir 
destinasyonun olu�tu�u görülmektedir. Özellikle ladin, kayın, göknar, akçaa�aç, me�e, gürgen ormanları, 
kaya, yayla, mera ekosistemi ve panoramik güzelliklerin yaygın olması nedeniyle yayla, da�, orman, tema, 
gece, kı�, uzun mesafeli/ konaklamalı, halk, nordic, geocaching, speed hiking, dere yata�ı, yalınayak ve 
macera yürüyü� çe�itleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca birçok güzergâhın uzun ve zor olması, yürüyü� 
guruplarının kaybolma veya tehlike altında olmaları durumunda kurtarma istasyonlarının kurulması 
gerekmektedir. 

SONUÇ 

Ülkemizin turizmden daha fazla gelir elde edebilmesi ve turistin de�i�en tatil ve e�lence anlayı�ına 
hitap edebilecek turizm çe�itlendirilmesinin önemi artmaktadır. Turizmin çe�itlendirilmesinin hedefi; turist 
sayısını artırmak ve turizmin 12 aya da�ılımını sa�lamak ve gizli kalmı� do�a de�erleri kullanıma açmak ve 
durumu karlı bir ekonomi politikasına dönü�türebilmektedir. Giresun do�al ve kültürel zenginlikler 
açısından zengin bir bölgedir. Ormanlar, yaylalar, yüksek da�lar, akarsular ve folklorik miras Giresun’u 
bilhassa yürüyü� turizmi için iyi bir duruma getirebilecek bir potansiyele sahiptir. Yürüyü� turizmin 
Giresun’da daha uygun bir �ekilde yapılabilmesi için özellikle yürüyü� güzergâhlarının ayrıntılı haritasının 
çıkarılması gerekmektedir. Yürüyü� güzergâhların türlerine göre gruplandırılması, yönlendirme 
i�aretlemelerin yapılması, el ilanları, tanıtıcı bro�ür, kitapçık ve internet gibi malzemelerle bölgede ya�ayan 
canlı türlerin ve do�al ya�amın turist, bölge halkı, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve yerel i�letmelere 
ö�retilmesi ve böylece bilinç düzeyin geli�tirilmesi �arttır. Güzergâhlarda turistlerin satın alma ihtiyaçlarını 
gidermek üzere köylü vatanda�ların uygun yerlerde do�al ve bölge mimarisine uygun satı� noktalarının 
yapılmasının te�vik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Giresun’da do�a turizmin kontrolsüz büyümesi birçok 
sorunları da beraberinde getirmi�tir. Turist sayısını veya bölgenin kaynakları üzerinde istenmeyen veya 
planlanmamı� etkilere sahip olmayan ve sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda 
bulunabilecek sosyal, ekonomik, ekolojik, fiziki ve psikolojik ta�ıma kapasitesinin hesaplanarak uygulamaya 
konulmalıdır. 
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