
Sorumlu Çocuk Turist Rehberi





1- Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin 
korunmasını sağlayan, turistler kadar bölgede 
yaşayan insanların da ihtiyaçlarını gözeten, 
sürdürülebilir ve kalıcı fayda sağlamayı 
amaçlayan bir turizm yaklaşımıdır.

2- Sorumlu Turist Nasıl Olunur?

Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen 
tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan 
elde ediyoruz. Bu yüzden, çevrenin korunmasına 
ve doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirliğe 
dikkat edilmesi büyük önem taşır.



1. Sorumlu turist ol, su ve enerji 
 tüketimini azalt! 

ÇÜNKÜ;
Sınırlı sayıda kaynağımız var. 
Gereksiz yere tüketilen kaynaklar, 
doğanın yok olmasına sebep olur.
 



• Konakladığın yerde balkon veya cam açıksa, 
 klimanın kapalı olduğundan emin ol.

• Havluların ve çarşafların çok kirlenmedikçe 
 tekrar kullan. Böylece hem enerji hem de 
 su tasarrufu yapmış olursun.

Neler yapabilirsin?



• Dişlerini fırçalarken suyu açık bırakma. 

• Gün ışığı varken mutlaka ışıkları söndür.



• Daha kısa duş al.



2. Sorumlu turist ol, gereksiz atık üretme! 

ÇÜNKÜ;
Çevreye atılmış çöpler çevre kirliliğine sebep olur, 
canlıların hayatını tehdit eder. 



Neler yapabilirsin?

• Mutlaka az atık çıkar. 

  
 

• Çöplerini gelişigüzel atma, mutlaka ayrıştır ve 
 geri dönüşüm kutularını kullan. 

 



• Plastik poşet kullanma. 
 Bez torba, sırt çantası veya file torba 
 kullanabilirsin. 

• Kendine ait bir termosun olsun. 
 Plastik bardak kullanmak yerine suyunu 
 termostan içebilirsin. 

Neler yapabilirsin?



• Plastik pipet kullanma.  
 Kullanacaksan doğal ve geri dönüşebilir malzemeden 
 üretilenleri tercih et. 

• Gıda israfından kaçın. 
 Yiyeceğinden fazlasını tabağına alma.



3. Sorumlu turist ol, doğayı sev ve koru!

ÇÜNKÜ;
Yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok. 



Neler yapabilirsin?

• Ziyaret ettiğin yerdeki bitki ve 
 hayvan türlerine zarar verme.

• Hayvanları bilinçsiz besleme ve bitkileri koparma.



• Ziyaret edeceğin yeri önceden araştır. Yöreye özgü 
 hangi bitkilerin ve doğal güzelliklerin olduğunu not al. 

• Konaklayacağın yerin çevre dostu olmasına dikkat et. 
 Aileni bu konuda uyar.

Neler yapabilirsin?





4. Sorumlu turist ol, bölgenin kültürüne 
saygı göster!

ÇÜNKÜ;
Herkesin bölgedeki doğal ve kültürel değerleri 
görmeye hakkı vardır. 



Neler yapabilirsin?

• Ziyaret edeceğin yeri önceden araştır. 
 Hangi doğal ve kültürel miras alanlarına 
 sahip olduğunu not al.

• Bölgede bulunan insanların kültürüne saygı göster. 



• Yerel işletmeleri destekle. Yerel ürünleri ve 
 yöresel yemekleri tercih et. Böylece yerel 
 üretimi ve ekonomiyi desteklemiş olursun. 

• İzin almadan başkalarının fotoğrafını çekme.

Neler yapabilirsin?



• Tarihi ve kültürel alanlarda gerekli kurallara uy.

• Somut olmayan kültürel mirasları öğren ve 
 gelecek nesillere aktarılması için koru. 



5. Sorumlu turist ol, çevre dostu ulaşımı 
tercih et! 

ÇÜNKÜ;
Hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını 
hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkiler.



Neler yapabilirsin?

• Eğer yakın mesafe bir yere gideceksen 
 bisiklete bin veya yürü.

• Tren veya otobüs gibi toplu taşıma araçları kullan. 



• Uçak ile seyahat edeceksen yanına daha az 
 eşya almayı ve daha küçük bir valiz hazırlamayı dene. 

• Seyahat edeceğin acenteyi tercih ederken 
 sürdürülebilir turizmi desteklemesine dikkat et.

Neler yapabilirsin?



Sorumlu turist ol, 
çevreni bilinçlendir ve 

mirasını koru!






