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Özet:  
 
Bu bildiri ile orman içi ve bitişiğinde yer alan, baz dinlenme mekânlarnn yer aldğ ve 
insanlarn ksa süreli boş zamanlarn yoğun olarak geçirdiği Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi 
esas alnarak, İzmir’in çok yakn çevresi için bir Sosyal Yaşam Alan Projesi geliştirilmesi 
amaçlanmştr. Bu kapsamda; çevresinde yer alan ormanlk alanlar da içine alacak şekilde, 
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi bir bütün olarak ele alnmş, bölgede bulunan rekreasyon 
mekânlarnn yeniden düzenlenmesi, birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi, mekân 
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çevre kalitesini düşürmeyen tren, bisiklet, at/fayton gibi 
ulaşm araçlarnn tercih edilmesi, Anadolu’nun geleneksel kültürünü taşyan mekânlarn 
oluşturulmas, insanlarn doğa ile aktif etkileşim kurabildiği, bütünleşebildiği, daha kolay 
erişilebilen, planl, yeșil ve doğal rekreasyon alanlarnn yaratlmas planlanmştr. 
 
Abstract: 
 
This paper is aimed to develop a Recreation Project based on the Ciceklikoy-Yakaköy Area 
located in and around the forest. There are some recreation areas in the region and many 
people spend a short-term free time in the region. In this context; the Ciceklikoy-Yakaköy 
Area as a whole was considered and made the following planning; integration and 
reorganization of the recreation areas in the region, improving the quality of facilities and 
services in the areas, using of transportation vehicles such as train, bicycle, horse and phaeton, 
creating areas with the traditional culture of Anatolia. Thus, people will be able to interact 
actively and integrate with nature. More easily accessible, planned, green and natural 
recreation areas will be created in the region. 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Boş zaman, gelir elde etmek amacyla çalşlmayan zaman (Yüncü vd., 2013); spor, sosyal 
ilişkiler, zorunlu davranşlar için gerekli zamann dşnda kalan zaman (Uğurlu, 2005) veya 
kültür, eğlence, kişisel gelişim, sağlk vb. aktiviteleri içeren iş dşndaki etkinlikler (Ellis ve 
Witt, 1991) olarak tanmlanr. Boş zamann rahatlama, eğlenme ve kişisel gelişim olmak 
üzere üç temel fonksiyonu bulunur. Edginton vd. (2003)’e göre boş zaman, basklarn 
bulunmadğ, işin getirdiği yükümlülüklerden arnmş, iyileştirici ve serbest zamann yaratc 
kullanm olarak görülür  (Yüncü vd., 2013). Boş zaman, bireyin kendisine ayrmak zorunda 
olduğu zaman dşnda kalan, özgür kaldğ bir zamandr. 
 
Hacoğlu vd. (2003)’e göre, boş zaman, uzun süreli ve ksa süreli boş zamanlar olarak ikiye 
ayrlr. Uzun süreli boş zamanlar çocukluk dönemi, yllk izin ve emeklilik dönemi boş 
zamanlarndan; ksa süreli boş zamanlar ise iş günü sonu, hafta sonlar ve ksa süreli (2-3 
günlük) boş zamanlardan oluşur (Sevil vd., 2012). 
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İnsanlar, bu boş zamanlarnda spor, alşveriş, kültür-sanat etkinlikleri, eğlence, geziler vb. 
farkl etkinliklere yönelir ve bu, “rekreasyon” kavramn ortaya çkarr. Neumeyer (1958) 
rekreasyonu, bireylerin boş zamanlar süresince, alternatifler arasnda özgürce seçim 
yapabildikleri, eğlence, zevk ve memnuniyet amacyla bireysel ya da kolektif olarak 
gerçekleştirilen herhangi bir aktivite olarak; Torkildsen (2005) ise istek ve arzular tatmin 
etmek için bireylerin boş zamanlar süresince özgürce seçimde bulunabildikleri ve gönüllü 
olarak katldklar etkinlikler ya da deneyimler olarak tanmlar (Yüncü vd., 2013). 
 
İnsanlar günlük iş yaşamnn yoğunluğundan uzaklaşmak ve dinlenmek, başar ve güven 
duygusunu kazanmak ve geliştirmek, özgürlük ve özgürce karar verme duygusunu tatmak, 
risk almak, yaratc olmak ve kendisini geliştirmek, bir grup içerisinde var olmak vb. 
gerekçelerle rekreasyon etkinliklerine katlr. Ancak; etkinliklerden hangisine katlacağna, 
sahip olduğu boz zaman miktar ile harcayabileceği gelirine ve etkinliklere ulaşlabilirliğine 
bakarak karar verir. Burada; en önemli husus, insanlarn katlabileceği rekreasyon 
etkinliklerinin ve alanlarnn var olmas, ayrca ulaşlabilir olmas gerektiğidir. 
 
Aslanboğa ve Gül (1999)’e göre; orman rekreasyon alanlar, bir orman bütünlüğü ya da bir 
orman parças üzerinde, açk havada, dinlenme amaçl piknik, atl-yaya yürüyüşleri, klavuzlu 
turlar, çeşitli spor etkinlikleri, manzara seyri, bir süre orman havas teneffüs etme, orman 
ekosistemine özgü ortam içinde zihinsel ve bedensel olarak dinlenme gibi çeşitli insan 
etkinlikleridir. Kent insan değişik yerler görme ister, ancak mevcut yeşil alanlarn yetersiz 
olmas ve özellikle sahip olduğu doğal, kültürel ve görsel değerler nedeniyle ormanlk 
alanlardaki krsal rekreasyon etkinliklerine katlmay tercih eder (Atken, 2003).  
 
Dört milyonluk nüfusu ile büyük bir şehir olan İzmir’de, iş yaşam yoğun geçer; çevre 
kirliliği, şehir ve trafik insanlar yorar, stres altnda brakr. Bu nedenle, insanlar, genellikle 
İzmir içinde yer alan Kültürpark, İnciralt, Teleferik, Karşyaka, Bostanl, Bayrakl, Kordon, 
Buca Gölet ve Yedigöller, Homeros Vadisi, Aşk Veysel Rekreasyon Alan, İzmir Doğal 
Yaşam Park, Kuş Cenneti gibi alanlarda ya da Gümüldür, Özdere, Urla, Alaçat, Çeşme, 
Selçuk, Kuşadas, Foça gibi deniz kylarnda boş zamanlarn geçirir. Ancak; bu gibi şehir 
içi/deniz kenar dinlenme ortamlarnn yetersiz kalmas nedeniyle, İzmir’in çok yakn 
çevresinde yer alan Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl, Karabel, Kemalpaşa Deresi vb. şehir 
dşnda/orman içi ve bitişiğinde bulunan rekreasyon alanlarna ve etkinliklerine yoğun bir 
biçimde yönelir.  
 
Bu durum, İzmir çevresindeki ormanlarn rekreasyon (eğlenme-dinlenme, piknik ve kamp 
yapma, orman içinde yürüyüş yapma, bisiklete binme, orman içinde konaklama, estetik vb.) 
işlevini, üretim (odun ve odun dş ürünler vb.) ve ekolojik (erozyonu ve selleri önleme, 
toprak ve su koruma, oksijen üretme, biyolojik çeşitliliği koruma vb.) işlevinden daha önemli 
duruma getirir. Ancak; çeşitli doğal ve kültürel özelliklere sahip bu gibi alanlar, rekreasyon 
etkinlikleri açsndan ön plana çksa da, yine de kullanc isteklerini karşlayamaz, ayrca 
korunmaya, geliştirilmeye ve kullanm ilkeleri çerçevesinde planlamaya gereksinim duyarlar 
(Karadağ ve Akpnar, 2003). Nitekim; bu durum, İzmir’in çok yakn çevresindeki rekreasyon 
alanlarnda da açkça kendisini gösterir. Bu da, İzmir çevresinde, genişletilmiş ve etkinlikleri 
çeşitlendirilmiş ksa süreli boş zaman değerlendirme, yani gelişmiş sosyal yaşam alanlarnn 
oluşturmasn gerekli klar.  
 
Bu bağlamda, bu bildiri kapsamnda, orman içi ve bitişiğinde yer alan, baz dinlenme 
mekânlarnn yer aldğ ve insanlarn ksa süreli boş zamanlarn yoğun olarak geçirdiği 
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas alnarak, İzmir’in çok yakn çevresi için bir Sosyal Yaşam 
Alan Projesi geliştirilmesi ve böylece, gelişmiş bir rekreasyon alan oluşturulmas 
amaçlanmştr. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
İzmir, Anadolu Yarmadas'nn batsnda, Ege Denizi kysnda, 26° 15´ - 28° 20´ doğu 
boylamlar ile 37° 45´ – 39° 15´ kuzey enlemleri arasnda yer alr. İzmir’de tipik Akdeniz 
iklimi egemendir; yazlar scak ve kurak, kşlar lk ve yağşldr. Akdeniz bitkilerinin birçok 
türü bulunur; yaklaşk 430.000 hektar ormanlk alan vardr; denize yakn bölgelerde kzlçam, 
daha yükseklerde karaçam ormanlar, ayrca çnar, kestane, dişbudak, söğüt, kavak, akçaağaç, 
karaağaç, palamut meşesi ve kzlck gibi yaprakl ağaçlar yaylş gösterir; maki bitkileri de 
yaygn olarak yer alr (………………….).  
 
İzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü şehridir ve yukarda da ifade edildiği üzere, insanlar boş 
zamanlarn, genellikle İzmir’in çok yakn çevresinde yer alan orman içi ve bitişiğinde 
bulunan dinlenme alanlarnda (özellikle Çiçekliköy, Yakaköy, Karagöl vb.) çeşitli rekreasyon 
etkinliklerine katlarak geçirirler.  
 
İzmir şehir merkezine yarm saat, Bornova’ya beş-alt dakika uzaklktaki Çiçekliköy ve 
Yakaköy, temiz havas, çam ağaçlar, bahar aylarnda açan rengarenk çiçekleri, yöresel 
ürünleri, iştah açc kahvalt sofralar ve piknik alanlar, manzaralar ile ksa süreli geziler için 
uygun bir bölgedir (Şekil 1). Denizden 300-400 metre yüksektedir ve …………. hektar 
orman olmak üzere, yaklaşk olarak 3800,0 hektar alan kaplar.  
 
İzmir-Manisa karayolu üzerinde, Bornova'dan yaklaşk alt kilometre sonra Çiçekliköy 
sapağna girilir. Sapağn hemen sağnda İzmir (Çiçekliköy) Kent Orman ile karşlaşlr. 
Buradan, Ulucak tarafna, kzlçam ormanlar içerisinde güzel bir gezinti yolu vardr. 
Çiçekliköy, taş döşeli ve dar sokaklar, eski evleri ile dikkat çeker. Köyde, çeşidi bol, doğal ve 
lezzetli kahvalt sofralar ile “kendin pişir, kendin ye” sloganl mangal restoranlar bulunur. 
Sapağn solundan ise Çamlk Caddesi devam eder; köprüden sonra sol tarafta, kzlçam 
ormanlar içerisindeki Çiçekliköy Piknik Alan yer alr.  
 
Yakaköy’e doğru ilerledikçe, önce Çamlk caddesi, sonra da Yaka Caddesi boyunca 
sağl/sollu sralanmş, kahvalt evleri, kr kahveleri ve restoranlar bulunur. Tertemiz doğada, 
çiçek kokular arasnda kahvalt yaplabilir, gözleme yenebilir veya mangal keyfi yaşanabilir. 
Yakaköy’e yaklaşldkça meyve ağaçlarnn bulunduğu bağ-bahçeler ile Yaka Caddesi’nin 
sağnda kzlçam ormanlar içerisindeki Yakaköy Piknik Alan yer alr. Burada; uçurtma 
uçuran, ailece eğlenen insanlar ve çocuklar görmek mümkündür. Çiçekliköy-Yakaköy 
arasndaki yaklaşk beş kilometrelik yolda, araç trafiği rahatszlk verse de, yürüyüş 
yaplabilir, bisiklete ile gezintiye çklabilir. 
 
Yaka Caddesi’nin sonunda, farkl doğal güzellikleri barndran, sessiz ve temiz havas olan 
kzlçam ormanlar içindeki Bornova’ya bağl Yakaköy’e girilir. Köyde, büyük saylabilecek 
bir meydan, çevresinde de, doğal yiyecek-içecek hizmetleri sunan kahvalt evleri bulunur. 
Yakaköy’de ormann içinde atş poligonu, trap ve paintball sahalar da vardr. Hem 
Çiçekliköy’de, hem de Yakaköy’de at ile gezinti de yaplabilir. 
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Şekil 1. Çiçekliköy ve Yakaköy’e ait Basit Kroki. 
 
Ancak; her iki köyde yer alan bu dinlenme ve eğlence mekânlar incelendiğinde; yetersiz 
planlama, örgütlenme ve işletme yaps ile karşlaşlr. Mekân büyüklüklerinin yeterli 
olmadğ, özellikle mesire yerlerinde ziyaretçi kapasitelerinin aşldğ, gürültü ve çevre 
kirliliğinin (çöp sorunu) olduğu, zaman zaman personel saysnn yetmediği ve yiyecek-içecek 
temininde eksiklikler yaşandğ, hizmet ve mekân kalitesinin düşük ve özensiz olduğu, 
ziyaretçi karşlamalarnn konuksever olmadğ dikkat çeker, ayrca ziyaretçilerin özel araçlar 
ile alana gelmeleri, hem çevre kirliliğine yol açar, hem de trafik ve otopark sorunu yaşatr. 
 
Bu sorunlar ortadan kaldrmak ve çeşitli sosyal etkinlikleri içeren boş zaman değerlendirme 
olanaklarn çeşitlendirmek, rekreasyon mekânlarn genişletmek ve geliştirmek, dolaysyla 
gelişmiş sosyal yaşam alanlar oluşturmak için İzmir’in çok yakn çevresinde yer alan ve 
rekreasyon potansiyeli yüksek, orman içi ve bitişiğindeki Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi, proje 
alan olarak ele alnmştr. Bu kapsamda; çeşitli (topoğrafik, arazi kullanm vb.) haritalar ve 
hava fotoğraflarndan, ayrca İzmir ve çevresi ile ilgili rekreasyon etkinliklerine ilişkin 
bilgilerin yer aldğ çeşitli yayn, araştrma ve raporlardan yararlanlmştr. Daha sonra, arazi 
gözlemleri yaplmş, uzman görüşleri alnmş ve elde edilen bilgiler, 
 
I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri, 

II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlar, 

III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Yaşam Alan Projesi, 
aşamalar izlenerek değerlendirilmiştir. 
 
 
3.BULGULAR 
 
Rekreasyon etkinlikleri birçok ölçüt esas alnarak, değişik biçimlerde snflandrlmakla 
birlikte, genellikle dş mekân (açk alan) ve iç mekân (kapal alan) rekreasyon etkinlikleri 
olarak ikiye ayrlr. 
 
I. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon etkinlikleri. 
 
Yukarda verilen özet bilgilere göre; Çiçekliköy ve Yakaköy’de, genellikle piknik ve kamp 
yapma, kahvalt, yeme-içme, doğa/orman yürüyüşü/koşusu, bisikletle/atla gezinti, uçurtma 
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uçurma, manzara seyretme, fotoğrafçlk vb. açk alan rekreasyon etkinliklerinin yapldğ 
anlaşlmaktadr. Proje kapsamnda; bu etkinliklere köy evlerinde, butik otellerde, 
karavanlarda konaklama, köy kahvalts, ev ve bahçe işleri, yöresel el sanatlar satş yerleri, 
trmanma, kaya trmanş, iple iniş, ağaç park (arberetum), botanik bahçesi, evcil hayvan 
tanma vb. etkinliklerin eklenmesi düşünülmektedir. 
  
II. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Rekreasyon mekânlar. 
 
Çiçekliköy ve Yakaköy’de yukarda sralanan mevcut etkinlikler,  genellikle kent orman ve 
piknik alanlar ile özel kahvalt evleri, kr kahvesi ve restoranlarda sunulmaktadr. Proje 
kapsamnda; bu mekânlara, Anadolu’nun değişik bölgelerine ait kültürlerin de tantldğ 
Anadolu Evleri’nde, ahşap evlerde, butik otellerde, karavanlarda konaklama, rekreatif 
alşveriş hizmetlerinin sunulduğu satş mekânlarnn eklenmesi ve ayrca, mekân içi ulaşmda 
bisiklet, at ve fayton, özellikle de rayl sistem (tren) kullanlmas düşünülmektedir. 
 
III. Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi Sosyal Yaşam Alan Projesi. 
 
Çiçekliköy ve Yakaköy varlğn, İzmir şehir merkezine yaknlğna, sahip olduğu doğal 
güzelliklere, bitki örtüsüne, ormanlarna, dinlenme ve eğlenme alanlarna (piknik ve mesire 
alanlar, kr kahvesi ve restoranlar vb.) borçludur. Ancak; sahip olduğu bu olanaklar 
incelendiğinde; mekânlarn, genellikle yeme-içmeye dayal olarak düzenlendiği, mekân ve 
hizmet kalitesinin düşük olduğu ve çevre kalitesine de özen gösterilmediği görülmektedir. 
Ayrca; bölge için genel ve ayrntl rekreasyon planlamasnn yaplmadğ, iyi bir rekreasyon 
örgütlenmesinin kurulmadğ, dolaysyla farkl mekânlarn birbirine bağlanmadğ ve 
bütünlük göstermediği, ilişkili alanlar ve etkinlikler oluşturulmadğ, gelecekteki rekreasyon 
gereksinimlerinin dikkate alnmadğ, herşeyden önemlisi de, çevredeki ormanlk alanlarn 
rekreasyon amaçl olarak yeterince değerlendirilmediği ortaya çkmaktadr. 
 
Bu bağlamda; bir rekreasyon planlamas kapsamnda olmak üzere, bölgenin çevresinde yer 
alan ormanlk alanlar da içine alacak şekilde, amaç ve hedefleri belirlenmiş, etkinlikleri ve 
mekânlar iyi bir şekilde düzenlemiş, ilişkilendirilmiş ve bütünleştirilmiş, ulaşm olanaklar 
çeşitlendirilmiş Çiçekliköy-Yakaköy Sosyal Yaşam Alan Projesi (Şekil 2), aşağdaki admlar 
izlenerek geliştirilmiştir: 
 
1) Faaliyet alanna ulaşm hizmetleri. 

a) Bornova-Çiçekliköy Sapağ’na kadar rayl sistem ile ulaşm. 

b) Özel araç kullanan ziyaretçiler için Çiçekliköy Sapağ Otopark. 

 
2) Faaliyet alan içindeki ulaşm hizmetleri. 

a) Çiçekliköy-Yayaköy arasndaki ulaşm sağlayan Çamlk ve Yaka Caddesi’nin yaya, 
bisiklet ve at/fayton ile ulaşm sağlayacak biçimde düzenlenmesi ve kiralama hizmeti 
sunulmas. 

b) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy rayl sisteminin (tren) kurulmas. 
 
Bölgeye gelen ziyaretçiler, çoğunlukla özel araç kullanmaktadrlar. Bu da, taşma kapasitesi 
ve otopark sorunu yaratmakta, araçlarn yol dşndaki alanlara gelişigüzel park edilmesi, çevre 
ve görüntü kirliliği oluşturmaktadr. Bu nedenle, hem alana ulaşmada, hem de alan içi 
ulaşmda, rayl sistemin (tren) tercih edilmesi uygun olacaktr. Önerilen rayl sistem, bir  
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eğlence (hayal) treni niteliği de göstermeli ve Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hattn (Şekil  
 
2) izlemelidir. Her istasyonda, çeşitli rekreasyon mekânlar ve etkinlikleri sunulmaldr.  
 
3) Bölgede mevcut rekreasyon mekânlarnda kalitenin (alt ve üst yap ile donat eleman 
(içme suyu, tuvalet, aydnlatma, yönlenme levhalar vb.) yükseltilmesi, eksikliklerinin 
giderilmesi, nitelikli personel istihdam edilmesi vb. ve yeni tesislerin kurulmas. 
 
Bölgeye gelen ziyaretçiler, çoğunlukla kaliteli mekânlar ve hizmetler aramaktadrlar. Bu 
nedenle; faaliyette bulunan ve yeni kurulacak işletmelerde kalitenin yüksek olmas, 
rekreasyon potansiyelinin, ziyaretçi memnuniyetinin artrlmas ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmas açsndan önemli olmaktadr. 
 
4) Çiçekliköy ve Yakaköy Piknik Alan’ndaki altyap (piknik üniteleri, oturma alanlar, spor 
ve yürüyüş yollar, çocuk oyun alanlar, WC, çeşmeler, çevre temizlik, yağmur barnağ, seyir 
teraslar vb.) ile hizmet kalitesinin (büfe, yiyecek-içeçek, tabak ve bardak, kaşk, çatal, bçak, 
mangal, maşa, kömür, kuru tahta, çra vb. sağlama) yükseltilmesi. 
 
5) Çiçekliköy-Yakaköy-Çiçekliköy hafif rayl sistemi istasyonlar çevresinde yeni rekreasyon       
mekânlarnn ve etkinliklerinin oluşturulmas. 
 
a) Yeni kahvalt evleri, kr kahvesi ve restoranlar. 

b) Yapay göletler ve göl ekosistemi (mikroskobik canllar, kurbağalar, sazlklar, sinekler, 
balklar, çeşitli kuşlar, balkçl kuşlar, çeşitli böcekler, ördek, ylan, çekirge ile nilüfer, 
eğrelti otu, atkuyruğu ve nergis türü bitkiler) canllar tantm. 

c) Cumbal, bahçeli Anadolu Evleri’nde (Ahşap Karadeniz Evleri, Kerpiç Orta Anadolu 
Evleri, Taş Ege, Akdeniz Güneydoğu Anadolu Evleri vb.) konaklama. 

d) Köy/çiftlik evlerinde, ahşap evlerde, butik otellerde ve karavanlarda konaklama. 

e) Botanik Bahçesi, Arberetum. 

f) Yeni yürüyüş/bisiklet/atla gezinti yollar. 

g) Trmanş/kaya trmanş/doğa yürüyüşü. 

h) Hobi bahçeleri (kümesten yumurta al, domates ve salatalğ bahçeden topla, süt sağ, 
tekneden bal/reçel/yağ al, ekmek pişir, kümes hayvanlarn besle vb.) 

i) Manzara seyir teraslar ve kr bahçeleri. 

j) Yeni rekreatif alşveriş hizmetleri (biçki dikiş, dokuma, nakş, örme ürünleri, toprak, tahta, 
demir, deri ve inşaat işleri, yöresel el sanatlar vs. satş). 

6) Orman içi ve bitişiğinde yer alan mevcut tesisler (kr kahvesi, restaurant, köy kahvalt 
evleri ve mekânlar vb.) ile Çiçekliköy-Yakaköy çevresi ormanlk alanda oluşturulacak yeni 
rekreasyon alanlarnn bütünleştirilmesi. 
 
Görüldüğü üzere bu projenin temel özellikleri, Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi’nin bir bütün 
olarak ele alnarak, bölgede bulunan rekreasyon mekânlarnn yeniden düzenlenmesi, mekân 
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bölgede özel araçlar yerine, çevre kalitesini düşürmeyen 
ulaşm araçlarnn (tren, bisiklet, at/fayton, yaya vb.) kullanlmas, Anadolu’nun geleneksel 
kültürünü taşyan mekânlarn oluşturulmas, insanlarn doğa ile aktif etkileşim kurabildiği, 
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bütünleşebildiği, daha kolay erişilebilen, planl, yeșil ve doğal rekreasyon alanlarnn 
yaratlmasdr. 
 
Ancak; unutulmamaldr ki, bilinçsizce ve kontrolsüz yaplan rekreasyon etkinlikleri 
sonrasnda şişelerin, teneke kutularn, kağtlarn, pillerin, plastik ve metal malzemelerin 
doğaya braklmas sklkla karşlaşlan bir durumdur. Ayrca; doğal alanlarn rekreasyonel 
amaçl kullanm, toprak skşmasna, bitki örtüsünün ezilmesine, bitki kaybna, bitki örtüsü 
özelliğinin (tür says, bitki boyu, canl örtü, ölü örtü vb.) bozulmasna, yaban hayat 
davranşlarnda değişmelere neden olmakta, dolaysyla alanlardaki mevcut kaynak 
değerlerini olumsuz etkilemekte, alanlarn çekiciliğini azaltmakta ve rekreasyon 
etkinliklerinin kalitesini azaltmaktadr (Uzun vd., 2012). Bu nedenle; bu projede, bölgedeki 
doğal kaynaklarn (fauna ve flora, topoğrafik yap, su ve toprak) önemli bir zenginlik olduğu, 
insan yaşam için kaliteli bir çevre oluşturduğu, korunma-kullanlma dengesi göz önüne 
alnarak yönetilmesi ve planlanmas gerektiği temel strateji olarak yer almaktadr. 
 
 
4.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Çiçekliköy-Yakaköy, değişik özellikte tepelere, srtlara, vadilere, bağ ve bahçelere, 
manzaralara ve peyzaj değerlerine sahip bir bölgedir. Ayrca; kzlçam ormanlar, orman alt 
bitkileri ve çiçekleri ile zengin bitki örtüsü yaylş gösterir. Yln her aynda birçok rekreasyon 
etkinlikleri yapldğ bir bölgedir.  
 
Bu proje ile İzmir’in yakn çevresinde bulunan mesire/piknik/dinlenme mekânlarnn 
genişletilmesi, mevcut tesislerin hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitliliğinin artrlmas, 
bölgelere ulaşm olanaklarnn artrlmas ve çeşitlendirilmesi, mekân içinde bisiklet, at/fayton 
ve rayl sistem ulaşmnn tercih edilmesi ve geliştirilmesi, orman bitişiğinde yer alan tesisler 
(kr kahvesi, restoran, köy kahvalt evleri ve mekanlar vb.) ile entegrasyonun sağlanmas, 
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi esas alnmakta ve çevresinde yer alan ormanlk alanlar da içine 
alacak şekilde Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi’ni bir bütün olarak düzenleyen örnek bir 
rekreasyon projesi önerilmektedir. 
 
Bu kapsamda; bu proje, bölgenin ekolojik, biyolojik (flora-fauna), peyzaj ve kültürel 
değerlerini koruyucu, gözetici, sürekliliğini sağlayc, çevre (hava, toprak, su ve gürültü) 
kirliliğini önleyici temel stratejisine sahiptir. Bu nedenle, eğer bu proje uygulanrsa, bir 
rekreasyon yönetim plan hazrlanmal, bu planda koruma-kullanma dengesine dikkat 
edilmeli, iyi düzenlenmiş bir organizasyon kurulmal ve bilgilendirme ofisleri araclğ ile 
ziyaretçilere rekreasyon alan tantlmal, rekreasyon faaliyetlerinin doğal kaynak değerlerine 
verebileceği zararlar anlatlmaldr. 
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