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İNEGÖL’DE DOĞA TURİZMİNİN 

TANITIMI VE PAZARLANMASI ÇALIŞTAYI 

 

25.08.2022 – Çevrim İçi 

 

 

Moderatör: Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK 

 Uluslararası KAYES Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı 

 Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği YK Başkanı 

 

KATILIMCILAR 

1) Yasemin TATLI 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü 

2) Özgür YILDIZ 

İnegöl Belediyesi Turizm Sorumlusu 

3) Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY 

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

4) Erdal ÇERİ 

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Bşk. Yrd. / Çeri Turizm – İstanbul 

5) İlham SEYYALE 

TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Komitesi Bşk. Yrd. / Folktur Turizm – İstanbul 

6) Hakan ÇOKGEZEN 

TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Komitesi Üyesi / Çokgezen Turizm – İstanbul 

7) Atakan ALTINKAYNAK 

Atakan Turizm – İnegöl 

8) Eyüp BEYHAN 

Beyhan Turizm – İnegöl 

 

 

SONUÇ BİLDİRİSİ 

1) İnegöl’de doğa turizmi kültür, gastronomi, inanç gibi diğer turizm türleriyle 

desteklenmelidir. 

 

2) İnegöl’de turizmin gelişmesi amacıyla yol, misafirlerin kırsal alanda ihtiyaçlarını 

giderebileceği lavabolar ve personelin eğitimi gibi altyapısal sorunlara acilen çözüm 

üretilmelidir. 

 

3) İnegöl’de İnegöl’ün kendine özgü ürünlerini sunabileceği otel ve restoran sayısı 

artırılmalıdır. 
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4) Lokasyonların avantaja dönüştürülmesinde yerel ve ulusal acentalar ile iş birliği 

artırılmalıdır. 

 

5) İnegöl’de zincir otellerin faaliyet göstermesi doğa turizminin gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 

6) İnegöl’de doğa turizmine yönelik kalifiye eleman yetiştirmek için eğitimler 

düzenlenmelidir. 

 

7) Turizmde yer alan kamu ve özel sektör paydaşlarına yönelik eğitim seminerleri 

düzenlenmelidir. 

 

8) İnegöl’de halkın turizm konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla okullarda eğitici 

seminerler düzenlenmeli, esnaf ziyaretleri yapılmalı, iş insanlarına yatırım fırsatlarını 

anlatan seminerler düzenlenmelidir. 

 

9) İnegöl’de turizmin gelişmesi amacıyla ulusala ilaveten küresel ölçekte yatırım ve tanıtım 

çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

 

10) Var olan talebi destinasyona çevirme konusunda doğru tanıtım projeleri uygulanmalıdır. 

 

11) İnegöl’de tracking faaliyetinin popülerliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 

12) İnegöl’de tracking alanlarının başlangıç noktasında ve belli aralıklarla iz ile ilgili 

bilgilendirme panoları konulması zorunlu olmalıdır. 

 

13) İnegöl’den geçen Evliya Çelebi Yolu turizme destek verecek şekilde değerlendirilmelidir. 

 

14) İnegöl’de turizmi desteklemek amacıyla bir sivil toplum kuruluşu kurulmalıdır. 

 

15) İnegöl’de turizmin gelişmesi amacıyla tüm sivil toplum kuruluşları koordineli ve halkı 

birleştirecek şekilde bir arada hareket etmelidir. 

 

16) İnegöl’de yatılı turist sayısının artırılması yönünde acentalar yerel yönetimlerce teşvik 

edilmelidir. 
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17) İnegöl’de turizme yönelik girişimler yerel yönetimlerce öncelikli olarak desteklenmelidir. 

 

18) İnegöl’e gelecek harcama kapasitesi yüksek ve konaklayacak turist sayısının artırılmasına 

yönelik stratejiler geliştirilmelidir. 

 

19) Turizm sektörü paydaşları turizm fuarlarına yönelik ortak stratejiler geliştirmelidir.  

 

20) İnegöl’de turistlerin konaklamasına vesile olacak ortamlar oluşturulmalıdır. 

 

21) İnegöl’de konaklayan turist sayısının artırılabilmesi amacıyla akşam etkinlikleri 

çeşitlendirilmelidir. 

 

22) İnegöl’deki turizm amaçlı programlar, öncesi ve sonrası, sosyal medya, fenomenler ve 

farklı platformlar aracılığıyla duyurulmalıdır. 

 

23) Bölgenin turizm yönünden geliştirilebilmesi için paydaşlar ortak bir çatı altında 

uzlaşmaya varıp birlikte hareket etmelidir. 

 

24) İnegöl’deki turizm yatırımlarında Avrupa Birliği fonlarının kullanımı teşvik edilmelidir.  

 

25) İnegöl’de yetişen tarım ürünlerinin turistlerce toplanmasına yönelik stratejiler 

geliştirilmelidir. 

 

26) İnegöl’de turizme yönelik saha çalışmaları artırılmalıdır. 

 

27) İnegöl’ün turizmde marka olmasına yönelik stratejiler geliştirilmelidir. 

 

28) İnegöl’de yaşanmış çarpıcı olayların hikayeleştirilmesi marka oluşturma yönünde katkı 

sağlayacaktır. 

 

29) İnegöl’deki Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) verilen kursların sayısı 

artırılmalıdır. 


