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ERZİNCAN VALİSİ 

SAYIN SÜLEYMAN KAHRAMAN’IN ÖNSÖZÜ 

 

Erzincan Valiliği ile Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO iş birliğinde 7-9 Nisan 

tarihleri arasında düzenlediğimiz Erzincan’da Ulusal Alternatif Turizm Kongresi’ni geniş kapsamlı 

bir katılımla gerçekleşti. ’’Doğa Sporları ve Kış Turizmi’’ temalı kongremizde alınan kararların 

turizme canlılık getireceğine inanıyorum. 

Türkiye’de turizm bugüne kadar güneş, kum, doğal güzellikler gibi kaynakları kullanma ve 

teknolojisi basit iktisadi faaliyet olarak görülmekteydi. Turizm, milyonlarca etkileşimin bir arada 

ortaya çıktığı, kendine özgü tarihi ve dili olan ve çok sayıda insanın katıldığı bir kitle hareketi niteliği 

kazanmıştır. 

Günümüzde turizmde yaşanan dinamizmi şehrimize taşımak, şehrimizin turizm potansiyelini 

en iyi şekilde değerlendirmek başta kamu kurumları olmak üzere şehrin tüm paydaşlarının ortak 

sorumluluğudur. Erzincan, ülkemizde yeni yeni tanınan bir şehir olmaktan öte tarihi ve kültürel 

dokusuyla, coğrafi özellikleriyle doğa ve kış turizmine elverişli ortamıyla bilinen ama potansiyelinin 

altında turisti misafir edebilen bir şehir olma özelliği taşıyor. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi’yle 

oluşturduğumuz sinerji sayesinde önümüzdeki dönemde turizm açısından daha verimli sezonlar 

geçireceğiz. 

Son yıllarda bölgemizde otel sayısı her geçen gün artmaktadır. Turistlerin şehrimizden güzel 

anılarla ayrılması için her bir vatandaşımızın duyarlı olması gerekir. Şehrin her noktası ulaşımdan, 

temizliğe her alanda modern bir görünüm kazanmalıdır. Valiliğimiz, Belediyemiz ve tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarımız turizmin ekonomimizdeki payını artırmak için özverili çalışmalarını 

sürdürecektir. Böylelikle hem gelen turistin kalitesini yükseltecek hem de kentte sunulan hizmetin 

kalitesini artıracak çözümler geliştirip ekonomiye daha fazla katma değer sağlayacağız. 

Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan yeni 

gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye 

dönük ekonomik ve işletmecilik konularının ortaya konuşulması, sorunların belirlenmesi ve çözüm 

önerilerinin oluşturulması açısından çok faydalı geçtiğine şahit oldum. 

Bundan sonra turizmle ilgili yapacağımız tüm çalışmalara yol gösterici, ufuk açıcı olacak bu 

kongremize katkı sunan tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. 

                                                                                     

  

 

 

 Süleyman KAHRAMAN 

Erzincan Valisi 
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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

SAYIN PROF. DR. İLYAS ÇAPOĞLU’NUN ÖNSÖZÜ 

 

Genel anlamda ülkemiz, özelde Erzincan ilimiz coğrafi konumu, doğal ve kültürel değerleri, 

fauna ve flora çeşitliliği ile spor, macera, keşif, dinlenme ve doğa ile baş başa kalma olanakları başta 

olmak üzere alternatif turizm türleri açısından zengin bir duruma sahiptir.  

Bu düşünceden hareketle, 07-09 Nisan 2016 tarihlerinde Valiliğimiz ile Üniversitemiz 

işbirliğinde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen “I. Ulusal 

Alternatif Turizm Kongresi”, 36 farklı üniversiteden 124 akademisyen ile sektör temsilcilerinin 70 

sözlü veya poster bildirisi ile Erzincan’ımızda gerçekleştirilmiştir. 

Birincisinin ana teması “Doğa Sporları ve Kış Turizmi” olan kongremizde, ulusal ve bölgesel 

düzeyde alternatif turizmi geliştirmeye yönelik; ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve işletmecilik 

konularının ortaya konulması; sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, alternatif turizm ile ilgili diğer konular üzerinde turizm 

alanına farklı disiplinlerle katkı sağlayan akademisyenler ve araştırmacılar, bürokratlar, yerel 

yönetimler, sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimler 

paylaşılmıştır.  

Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu kongrenin, başta doğa 

sporları ve kış turizmi olmak üzere alternatif turizmin yeni adresi olan Erzincan’da düzenlenmiş 

olması ayrıca önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda, kongreye bilgi ve deneyimleri ile katkı sağlayan değerli akademisyenler ve sektör 

paydaşlarına, kongrenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Erzincan Valiliğimiz 

olmak üzere, Belediye Başkanlığımıza, ilçe kaymakamlıklarımıza ve belediyelerimize, Erzincan 

Üniversitesi ailesine, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. 

Kongrenin farklı temalarda ve uluslararası düzeyde devamlılığının sağlanmasını temenni 

ederim. Saygılarımla. 

 

 

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU 

Erzincan Üniversitesi Rektörü 
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SUNUŞ 

 

Deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmine alternatif olarak kültür, sağlık, inanç, 

yayla, spor, kongre, mağara, gastronomi gibi çeşitlilik ile dünya turizm alanında hızlı bir değişim ve 

dönüşüm yaşanmaktadır. Bu konuya ilişkin Dünya Turizm Örgütü’nün öngörüleri de alternatif 

turizmin öneminin gittikçe artacağı ve sektöre damgasını vuracağı yönündedir.  

İlk kez düzenlenen ve düzenleme kurulu tarafından ana teması “Doğa Sporları ve Kış Turizmi” 

olarak belirlenen bu kongre, alternatif turizm alanına ilişkin güncel tanımlar, yaklaşımlar ve 

sorunların tartışılacağı bir iletişim ve değerlendirme ortamı sağlamıştır. Türkiye’de değişik 

üniversitelerde görev alan akademisyenler ve araştırmacıların başta ana tema olmak üzere alternatif 

turizmi inceleyen çalışmaları, davetli konuşmacılar ile toplantının açılış ve kapanış sunuşlarını 

derleyen bu kitabın yayınlanmasıyla, hedeflenen bilgi ortamının daha geniş çevrelerce 

paylaşılabileceğini ve yeni tartışma zeminlerinin yaratılmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.  

I.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi’nin düzenlenmesi ve bildirilerin yayınlanması sürecindeki 

destekleri ve katkıları için öncelikle Erzincan Valiliği’ne, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’ne, BAP 

Koordinatörlüğü’ne, Kemah Kaymakamlığı’na, Kemaliye Kaymakamlığı’na, Kemaliye 

Belediyesi’ne, Kemaliye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na, Erzincan İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’ne, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile 

öğrencilerine; kongre bilim kurulunda yer alan bilim insanlarına, davetli konuşmacılar Prof. Dr. 

Nüzhet KAHRAMAN, Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ, Prof. Dr. İzzet BOZKURT, Doç. Dr. Saniye 

Gül GÜNEŞ ve Doç. Dr. Abdülkadir KOŞAN’a, sunuşlarıyla ve yorumlarıyla kongreye katılan tüm 

katılımcılara teşekkür ederiz.  

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,  

Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ  

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü 
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DOĞA VE KIŞ SPORLARI BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

GEREKLERİ 
 

 

 

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN  

İstanbul Ticaret Üniversitesi  

 

GİRİŞ 
 
Dünyada turizm hareketlerinin yoğunluğu , uzun yıllar kıyı ve dağ turizmine dayalı olarak gelişmiştir. 

Kıyı ve dağ turizmi de doğal kaynaklara dayalı bir turizm niteliği taşımıştır. 1980 yılına kadar dünyada ve 

ülkemizde turizm anlayışı ağırlıklı olarak deniz ,güneş , kum üçlüsüne dayalı tatil şeklinde gerçekleşmiştir. 

Söz konusu tatil seyahatleri genellikle yılda bir kez yapılmakta ve 21 gün veya 1 ay gibi uzun süreli tatil 
şeklinde oluşmuştur.   

    

 DÜNYA TURİZM ZİRVESİ  
 

1980 yılında Filipinler’in Manila kentinde düzenlenen Dünya Turizm Zirvesinde, turistlerin beklentileri 

ve gereksinimleri karşısında alınan kararlar ışığında turizm seyahatlerinde değişimler şu şekilde olmuştur;  
 

DÜNYA TURİZM ZİRVESİ  

1980 MANİLA DEKLARASYONU 

1980 ÖNCESİ      1980 SONRASI 

3 S ANLAYIŞI 

Sea- Deniz 
Sun- Güneş 

Sand- Kum 

3 E ANLAYIŞI 

Exciting- Heyecan 
Entertainment- Eğlence 

Education- Eğitim 

Yılda bir kez uzun süreli tatil anlayışı (21 gün veya 
1 ay) 

Yılda birkaç kez kısa süreli tatil anlayışı 
Yılda üç-dört kez birer hafta veya 10 gün süreli 

Çevre öğelerini dikkate almayan turizm gelişimi 

anlayışı 

Çevreye duyarlılığı dikkate alan turizm gelişimi 

anlayışı 

Klasik turizm ürünleri anlayışı Yenilikçi ve çeşitli turizm ürünleri anlayış 

Sektörel planlama anlayışı  Bütüncül (entegre) planlama anlayışı 

Tüketici hakları ve tüketici bilgilendirmesinin 

yetersiz olduğu dönem 

Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunmasının 

yaygınlaştığı dönem 

Pazarlamada klasik yöntemler Pazarlama ve rezervasyon süreçlerinde teknolojik 

yenilikler 

Kar artırımını hedefleyen pazarlama anlayışı Toplumsal pazarlama anlayışı 

• Ekonomik açıdan karlı 

• Ekolojik açıdan çevreye duyarlı 

• Paylaşımcı-adil / yöre halkının çıkarlarını 

da dikkate alan 
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1) Yılda bir kez uzun süreli tatil anlayışı yerine yılda üç dört kez birer hafta veya on gün süreli tatiller, 

2) Deniz- Güneş – Kum üçlüsüne dayalı seyahatler yanı sıra heyecan-eğlence ve eğitim ögelerini öne 
çıkaran gezi düzenlemeleri, 

3) Çevreye duyarlı turizm formlarının geliştirilmesi, 

4) Klasik turizm ürünleri anlayışından ziyade yenilikçi ve çeşitli turizm ürünleri arz ve talebinin 
benimsenmesi ve özendirilmesi, 

5) Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması, 

6) Kar maksimizasyonunu hedefleyen turizm pazarlaması anlayışının yerine “Toplumsal Pazarlama” 

anlayışının benimsenmesi, 
7) Ekonomik yönden karlı, ekolojik açıdan çevreye duyarlı, paylaşımcı, adil ve yöre halkının çıkarlarını 

gözeten turizm anlayışının egemen kılınması. 

 

ALTERNATİF TURİZM 
 

Kitle turizminin mekan ve zamanda yoğunlaşması, taşıma kapasitelerini zorlaması, kıyılarda yığılmanın 
artması ve benzeri nedenlerle çevre kalitesinin bozulmasını asgari düzeyde tutabilmek, bireylerin değişen tatil 

istek ve eğilimlerine yanıt verebilmek için 1980’li yıllardan itibaren turizmin çeşitlendirilmesi çalışmalarında 

dikkat çekici artışlar yaşanmıştır. Bu bağlamda, Alternatif Turizm adı altında çeşitli istek ve eğilimleri dikkate 
alan, çevreyi koruyarak kullanma ilkesini gözeten Özel İlgi Turizmi türleri geliştirilmiştir. Alternatif Turizm, 

Özel İlgi Turizmi, Eko Turizm, Yumuşak Turizm, Yeşil Turizm, Sorumlu Turizm adlarıyla bilimsel 

çalışmalarda yer alan bu kavramlar eş anlamlıdır. Bu tür turizmde, seyahate katılanlar az sayıda gruplar halinde 
(15-20 kişi ) veya bireysel olarak seyahat ederler. Bu gezginler, eğitimli ve varlıklı kişilerdir, doğaya 

duyarlıdırlar, yöre halkıyla ilişki kurmak isterler ve yöre halkının çıkarlarını gözetirler. Özel İlgi / Alternatif 

Turizm bağlamında; doğa temelli, eğitim amaçlı, hobilere, kültüre dayalı turizm çeşitleri geliştirilmiştir. Doğa 

ve Spor amaçlı çok sayıda sportif etkinliği içeren turizm türlerine talep her geçen gün artmıştır. Alternatif 
Turizm kitle turizminin rakibi olarak yaratılmamıştır. Temel amaç, bireylerin çeşitli güdülerini - sosyal - 

kültürel - psikolojik gereksinimlerini karşılayabilmenin yanı sıra dünyada turizm yapılabilir alanlar 

çoğaltılamayacağı için doğal kaynakları turizmde koruyarak kullanabilmek olmuştur. 
 

ERZİNCANDA ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI 
 

Erzincan’da geliştirilmekte olan ve geliştirilebilir alternatif turizm kaynakları şu şekilde açıklanabilir. 

- Doğa temelli mevcut ve geliştirilebilir alternatif turizm türleri; 

a) Rafting – Fırat nehrinde karasuda yapılmaktadır. 
b) Su Kayağı – Göyne, Çalmışla, Mertekli, Keban barajı parkurlarında. 

c) Yamaç Paraşütü – Yaylabaşı beldesi, Keşiş ve Munzur dağları bu aktivite için birinci 

derecededir. 
d) Trekking, Dağcılık, Kampçılık – Yaylabaşı, Ardıçlı, Refahiye, Dumanlı ormanlarında. 

- Kış Sporları temelli alternatif turizm türleri  

*Ergan Kayak Merkezinde, Akbulut Kayak Tesislerinde Alp disiplininde kayak 
yapılabilmektedir. Dağ oteli 60 kişi kapasitelidir. 

 

ERZİNCANDA KONAKLAMA ARZ VE TALEBİNİN YAPISI  
 

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 yılı verilerine göre, Bakanlıktan işletme belgeli 6 tesis 

toplam 313 oda 626 yatak kapasitesine sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistikleri 
incelendiğinde ise, Erzincan Merkez ve Refahiye ilçesindeki belgeli turizm konaklama tesislerine 2014 yılı 

sonu itibariyle gelen toplam yerli turist sayısı 42.325 ; yabancı turist sayısı ise 2.121 kişidir. Konaklayan 

turistlerin yerli olsun, yabancı olsun, ortalama kalış süresi 1.2 gündür. Mevcut turizm konaklama tesislerinin 
2014 yılı oda doluluk oranları ise ,%23.5 oranındadır. 2014 yılı verilerine göre Erzincan’da Turizm 

Bakanlığından Yatırım Belgeli tesis sayısı 2, oda kapasitesi 144, yatak kapasitesi 222’dir.  Erzincan’a gelen 
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ve konaklama talebinde bulunanların ortalama kalış süreleri 1.2 gün olduğu için çok kısadır. Tesislerin oda 

doluluk oranlarının %23.5 düzeyinde oluşu karlı çalışmalarını güçleştirmektedir.                                                                                                                              
 

Bu durumda, Erzincan’a gelen yerli ve yabancı turistlerin kalış sürelerini arttırabilmek ve otellerin oda 

doluluk oranlarını yükseltebilmek için;  
a) Erzincan’ın turizm çekiciliklerinin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasına,      

b) Doğa ve spor temelli turizm türlerinin yapılabileceği alanlarda gerekli planlama ve alan düzenlemesi 

çalışmalarının yapılarak değişik ilgilere yönelik turizm talebinin canlandırılmasına, 

c) Geliştirilecek özel ilgi turizmine konu alanlarda turizm aktivitelerinin çevre koruma prensibini 
dikkate alarak planlanmasına, 

d) Erzincan’ın yöresel el sanatlarının ve yerel mutfağının tanıtımına, ihtiyaç bulunmaktadır.                                                                                                             

Erzincan’da doğa ve spor temelli alternatif turizm türleri geliştirilebildiği taktirde, turistlerin ortalama kalış 
süreleri artacaktır. Çünkü özel ilgi turistleri hobilerine ve ilgilerine duyarlı oldukları için gezilerine daha fazla 

zaman ve kaynak ayırabilmektedir.  

 

TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ     
               

Turizmin Sürdürülebilirliği denilince, doğal çevre ve insan kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeden 
turizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin kapasitesini arttırmak anlaşılmaktadır. Diğer yandan, sürdürülebilir 

turizm, turizm kaynaklarının niteliği bozulmadan gelecek kuşaklara da hizmet sunabilmesi anlayışına 

dayanmaktadır.                                                       Günümüz turistleri rekreasyonel, sportif, macera içerikli 
aktivitelere katılmaya, gidilen yerlerin tarihi- kültürel –doğal zenginliklerini ziyaret edip öğrenmeye çok daha 

fazla isteklidir.   Hem turistlerin bu beklentilerini karşılayabilmek, hem doğal – kültürel kaynakları 

sömürmeden turizmin hizmetine sunabilmek bakımından sürdürülebilir turizmin gerekleri vardır. Turizmin 

sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için taşıma kapasitesine özen göstermek, yatırım öncesi Çevresel Etki 
Değerlendirme raporlarını dikkate almak, turizm planlamasını kaynakların korunarak kullanımını esas alan bir 

entegre plan anlayışında gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu hususların yanı sıra, halkın – turistlerin – 

işletmecilerin çevre duyarlılığı konusunda eğitilmeleri, aydınlatılmaları etkin ve sürekli bir şekilde 
sağlanmalıdır.  

 

Bu anlayış çerçevesinde sürdürülebilir bir turizm gelişimini sağlamanın gereklerini şu şekilde 

belirtebiliriz;  

1) Toplumun gereksinimlerine karşılık verebilen bir NİTELİKLİ GELİŞİMİN önde 

tutulması,  

2) Doğal, ekolojik, biyolojik tüm yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklara 

SÜREKLİLİK sağlanması, 

3) Nesiller ve uluslar arasındaki KAYNAK KULLANIMINIMINDA DÜRÜSTLÜK 

VE ADALET ilkesine uyulması. 

4) Doğa turizminin ulaştığı hacim, büyüme hızı, her yerde var olma özelliği, çok 

boyutluluğu ve karmaşık etkileri göz önünde bulundurulduğunda SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
hedefinin doğa temelli turizm için mutlaka sağlanması bir zorunluluktur. Bu nedenledir ki, eko 

turizmin, alternatif turizmin ana kriteri olarak sürdürülebilir gelişme ve uygulamalar, Erzincan ili 

odaklı olarak da benimsenmeli ve bu turizmden yöre halkının elde edebileceği faydaların uzun ömürlü 

olması sağlanmalıdır. 
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MARKA ŞEHİR 

“Erzincan” 

 

 
Prof. Dr.İzzet Bozkurt 

İstanbul Arnavutköy Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir ülkeyi markalaştırmak, aynı anda birçok dinamiği insan zihninde çağrıştıracağı için zordur. İklim, 

kültür, beşeri faktörlerin bölgeden bölgeye değişmesinden dolayı markalaşma  
sürecinde sorunlar yaşanır. Çünkü zihin kafa karışıklığından nefret eder. 

 

Peki Ya Şehir Markalaşması? 

 
Şehir Markası: Bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihi, doğal ve sosyal karakteristiği ile ürün, hizmet, 

olanak ve avantajlarını bir bütünlük içinde diğerlerinden ayrıştırmak amacıyla kendine özgü bir şekilde 

destekleyerek yaşama geçirdiği tanıtım ve imaj projesi… 

 
 

 Rasyonel, işlevsel, dayanıklı, kalıcı 

A
lm

a
n

y
a

 

İskandinav kültürü, sadelik, 

modüler tasarımlar, esneklik İs
v
eç

 

Estetik, dinamik, eğlenceli,  

duygusal tasarımlar 

İt
a
ly

a
 

Minimalist stil, zen-budism etkisi,  

içe dönüş, sadelik J
a
p

o
n

y
a

 

Çok renklilik, farklı kültürlerin birleşimi, 

ulaşılabilir tasarımlar 

İs
p

a
n

y
a
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.appliedlanguage.com/flags_of_the_world/large_flag_of_sweden.gif&imgrefurl=http://www.appliedlanguage.com/flags_of_the_world/flag_of_sweden.shtml&h=302&w=477&sz=3&hl=en&start=1&tbnid=xPCVg7GOC_noBM:&tbnh=82&tbnw=129&prev=/images?q=swedish+flag&svnum=10&hl=en&lr=
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Paris=Romantizm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan= Stil 
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New York=Enerji 

 

 
 

Washington= Güç 
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Rio de Jenario= Eğlence 

 
 

 

 

Peki, Erzincan = Ne? 

 
Bu kampanya sürecinde cevap arayacağımız soru işte bu olacaktır. 

 

Marka Nedir? 
 

• Marka algılanan bir değerdir.  

• Marka, İnsanların aklında bırakılan tortudur. 
• Marka, konusu olan ürün ve hizmetlerin tüketicileriyle ya da potansiyel tüketicileriyle kurduğu 

ilişkinin kalitesidir. 

• Marka, tüketicilerin zihninde o ürün ve hizmetler için ayırdığı zihin paydır. 

• Marka, bir ürün ya da hizmetin arkasındaki gerçek güçtür.  
• Marka, değişime konu olan mal ve hizmetlerin farklılaşmasını sağlayan değerler bütünüdür. 

• Tüketiciye önerilen bilgi kaynağı, isim, sembol, tasarım ya da hepsinin karışımı. 

 
İngiltere’de yapılan bir araştırma markanın 9 ayrı tanımına ulaşmaktadır: 

• Bir yasal araç olarak marka,  

• Bir farklılaştırma aracı olarak marka, 
• Bir firma olarak marka,  

• Bir kimlik olarak marka,  

• Tüketici belleğinde bir imaj olarak marka, 

• Bir kişilik özelliği olarak marka, 
• Bir ilişkilendirme olarak marka,  

• Katma değer olarak marka,  

• Bir girdi ve çıktı olarak marka.  

 

 Markayı yukarıda belirtilen unsurların bir bileşimi olarak da düşünülebiliriz.  
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• Öncelikle markaları o ürün ya da hizmetlerin tüketicileri oluşturur. 

• Markaların gerçek sahipleri, müşterileri ve potansiyel müşterileridir. 

• Marka yaratma sürecinde, sizin neyi söylediğiniz, neyi idda ettiğiniz, neyi vaat ettiğiniz, ve 

neyi gösterdiğiniz önemli değildir.  

• Markalar, insanların inançları, gördükleri, duydukları, kendi deneyimleri ya da görmek 

istedikleri, duymak istedikleri ve inanmak istedikleri değerlerin toplamından oluşur. 

• Günün sonunda hedeflenen tüketici grubu sizin markanız ile ilgili değeri ya da tutumunu, 

kendi kişiliği, ailesi, çevresi, eğitimi ve sizin o güne kadar bilerek ya da bilmeyerek ona ulaştırdığınız 

bütün mesajların toplamından ve kendi kişisel deneyimlerinin sonucunda oluşturur. 

• Değişime konu olan her şey pazarlamanın konusudur. 

• Değişim iki değer arasında, tarafların özgür iradeleriyle gerçekleştirdiği bir süreçtir. 

• Günümüz pazarındaki temel problem; malların ve hizmetlerin giderek birbirlerine benzemesi 

ve değişimi gerçekleştirecek farklılıkların ortadan kalkmasıdır. 

• Marka değeri benzer mal ve hizmetler arasındaki farklılaşmayı tüketicilerin zihinlerinde ve 

inançlarında gerçekleştirerek değişimi sağlamaktadır. 
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 Başarılı Marka Sürecinin Sonunda: 

 
• Zaman içinde markanın algıları, iletişimleri, ürün ve hizmet deneyimleri, örgütün 

deneyimleriyle ilgili tüm çağrışımların ve beklentilerin (pozitif ve negatif) toplamı ticari bir değere 

dönüşür. 
• Başarılı marka süreci ya da kurum açısından itibar yönetimindeki başarı, kurumun teşebbüs 

ettiği bütün yatırımlar açısından öncelikle yasal anlamdaki onayların alınma sürecine, daha sonra da 

asıl öneme sahip toplumsal onayın alınmasını sağlar. 

• Bu onay daha sonra gerçek bir desteğe dönüştürülerek ticari başarıyı ortaya çıkarır. 

 

 

İletişim 

 
• Günlük yaşantımızda çevremizde bulunan varlıklarla sürekli iletişim halinde oluruz. 

• İletişimi bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz.  
 

 Tutumlar Değişmeden Davranışlar Etkilenmez. 

 

• Günümüzde kurum ve kuruluşlar kendileriyle ilgili pek çok mesajı bilerek ya da bilmeyerek 
hedef kitlelerine iletmektedirler. 

• Maalesef bu mesajların büyük bir bölümünün kontrolü kurum açısından mümkün 

olamamaktadır. 

• Yine maalesef bu birbirleri ile çelişen bazen de olumsuz kanaatlerin oluşmasına sebep olan 
mesajların tamamı, kurumun almış olduğu ya da alamadığı kararlardan kaynaklanmaktadır. 

• Farklı kanallardan kurumun hedef kitlelerine gönderilen bu mesajlar, günün sonunda o 

kurumla ilgili tutumların, dolayısı ile o kurumun, itibarını marka değerini ve konumlandırmasını 

oluşturuyor. 
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En Basit Haliyle Marka Tanımı: Tüketicinin zihninde oluşturulan benzersiz fikir ya da 

konsept... 

Marka şehir mi, Marka ülke mi; Şehirler ülkelere göre insan zihninde daha spesifik çağrışımlar 

yarattıkları için şehirleri tek başlarına imgelemek her zaman daha kolaydır. 

 

Şehir Nasıl Marka Olur 
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Duruş 
Şehrin ulusal ve uluslararası platformdaki tavrı ve o şehrin dünya kültürü, bilimi ve yönetimi gibi 

unsurlara katkısı önemlidir. 

 

Konum 
Şehrin fiziki yapısının “özgün” öğelerinin ön plana çıkartılması gerekmektedir. 

 

Potansiyel 
Şehrin ekonomik potansiyele sahip olması ve markalaşma sürecinde global yatırımları çekecek nitelikte 

olması gerekmektedir.  

 

Şehir Yaşamı 
Şehir ambiansının cezbedici nitelikte olması gerekmektedir.Şehir, ziyaretçilerine tatillerini unutulmaz 

kılacak tarihi, kültürel ve sosyal imkanlar sağlamalıdır. 

 

Toplum 
Şehir markacılığındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de o toplumun dilini ve kültürünü kolayca 

paylaşıyor olmasıdır. Yerel halkın farklı dinlere ve inançlara gösterdiği saygı, misafirperverlik, yabancıların o 

topluma uyumunu daha da kolaylaştırmaktadır. Şehir sakinleri ve yönetimi, dış dünyayla uyumludur.  

 

Ön Koşullar 
Şehrin sosyal konularda uluslararası standartlara sahip olması gerekmektedir. (Konaklama, okul, 

hastane, toplu taşıma vs.) 
 

• Erzincan’un vaadi iş, eğitim, yaşam ve turizm için sunduğu olanakların çeşitliliği ve zenginliğiydi. 

Zengin tarihsel mirası ve kültürü, içindeki ticari ruh, onu Doğuanadolu’nun diğer büyük şehirlerinden 

ayrıştırmaktadır.  

• Tüm bunların yanında çok az şehre nasip olacak bir şekilde, kış turizmi için inanılmaz avantajlara 
sahipti. Erzincan’un yeniden kendisiyle ilgili konuşmasının ve kendisinden gurur duyulan bir şehre 

dönüşmesinin vakti gelmiştir. 

• Buna karşılık, akıllardaki Erzincan imajı tam olarak bunu yansıtmıyordu. Akıllardaki Erzincan imajını 

açıklayan anahtar kelimeler; kış, uzak, geri kalmış, tutucu bir halk, soğuk bir kent, deprem ve unutulmaz valisi 
recep Yazıcıoğlu, gibi kelimelerdi. Yapılması gereken, şehrin zaten sahip olduğu özellikleri, yeniden ve farklı 

bir yol kullanarak sunup, insanların içinde yaşamaktan ya da gezmekten mutlu olduğu bir kent haline gelmekti.  

•  Erzincan’ı tanımlarken insanların akıllarına bu kelimelerdense; Kış turizmi ve kış sporları konusunda 

akla gelen ilk merkez, güvenli ve ekonomik eğitim hayatı, yatırım konusunda fırsatlar kenti, Tarihsel 
zenginliği, misafirperver halkı gibi kelimelerin gelmesi, ve insanların Erzincan’u yeniden sahiplenmesi, 

benimsemesi sağlanmalıydı.  

• Eğer bir kentin marka ismi eskimiş, modası geçmişse, yeni kuşaklara bir şey ifade etmiyorsa, eski 

müşterileri de kalmamışsa veya kötü çağrışımlar yapıyorsa, başka markalarla karışıp müşterileri şaşırtıyorsa, 
marka ismi (veya marka imajı) değiştirme girişimi, yararlıdır. Marka ismi değiştirme (re-branding), çoğu kez, 

firmanın (kurumsal marka) ve/veya markanın (ürünün) yeniden konumlandırılması faaliyetinin bir parçasıdır. 

• Yeniden konumlama ürünü fiziken değiştirme, marka ismini, fiyatını ve dağıtım biçimini değiştirme 

ile olabileceği gibi, imaj değiştirme ile de olabilir. Ancak, konumlama ya da yeniden konumlamada 
(markalamada) müşterilerin marka hakkında yetersiz, zayıf fikir sahibi olmalarına sebep olmamalı, kafalarını 

karıştırmamalı ve ürün özellikleri, fiyat ve üreticinin kimliği dolayısıyla müşterilerin marka ile ilgili vaad veya 

iddiaları kuşkulu bulacakları şekilde konumlamaya gitmemelidir. 
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Nereden Başlamalı 

 
• Markalaşma çalışmasının tutarlı ve eşgüdümlü olarak yürütülebilmesi için Erzincan’ın ortakları adı 

altında yeni bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurula, valilik, belediye departmanları, Erzincan’da yatırımı olan 

sponsor şirketler, sanayi ve ticaret odası temsilcileri, seyhat ve turizm organizasyonları ve çevre belediyelerin 
temsilcileri dahil edilebilir.  

• Kurulda icrai işlevlerin yürütülmesi içinse, Kent Pazarlama İletişimi Müdürü, Etkinlikler-Festivaller 

Müdürü, Şirket İşleri Müdürü adı altında bir yapılanma gerçekleştirilebilir.  

• Bu yapılanma, festivallerin ve etkinliklerin pazarlanmasına destek ve danışmanlık, teşvik edici bir 
ticarî yaşam, ağırlama endüstrisine yeni ve sıcak bir yaklaşım, ulusal ve uluslararası medya ile ilişkiler, 

araştırma ve gelişmeleri izleyip yönlendirme, 4 yıllık kent pazarlaması devresi (Her dört yılda yeni katkı 

vereceklerin tekliflerinin değerlendirilmesi ve fonlandırılması) gibi sorumlulukları üstlenebilir. 

• Erzincan’ın  en büyük değeri, insanlarıdır. Burada yaşayan, burada çalışan, okuyan ya da burayı gezen 
insanları. Bu insanlar, Erzincan’dır. Bu insanlar , Erzincan’ı yaşayan ve bu deneyimi diğer insanlara da 

taşıyacak insanlardır. Kentin markalaşma  stratejisinin yaslanacağı temel “fikir,” şehri ve şehrin insanlarını 

markalaştıracak bir güce sahip olmalıdır. Bu “fikir”, Erzincan’da yaşayan ya da gezen insanların neden 

Erzincan’ı tercih etmelerinin gerektiğinin altını çizecektir.  
• Orada doğduğu için orada yaşayan, ya da sadece bu yaz ya da kış bir değişiklik için oraya giden 

insanların bu bilinçsiz tercihleri, bu yeni “fikir”, ile bilinçli hale bürünecektir. Geliştirilecek bu yeni “stratejik 

fikir”,  şehre duyulan gururu ve güveni belirtmelidir.  

• Öncelikle insanların gurur duyacağı, benimseyeceği, görmek isteyeceği bir kent haline gelmek 
gerekiyordu. Bunun için, Erzincan’ın farklı boyutlarını simgeleyen sıfatlar belirlenmelidir. Kış turizmi kenti, 

iskân kenti, üniversite kenti, misafirperver insanların kenti, etkinlik kenti, alışveriş merkezi, sanat merkezi, 

kompakt kent, gece yaşamı olan kent, mimarî özellikleri olan kent, tarihsel kent, yaşanır keyif alınır kent, güzel 

insanların kenti, iş ve ticaret kenti, buluşma merkezi. 
• Bu ve benzeri sıfatlar bir kentin marka değeri açısından kullanılabilecek değerlerini ifade eder. Bu ve 

benzer sıfatların, kentin yaşayan insanların algılamalarıyla ne denli örtüştüğünü belirlemek üzere halka 

sorulmalıdır. İçinde yaşayan insanların benimsemesini istediğiniz bir kent oluşturmak istiyorsanız, hangi 

özelliklerinin ön plana çıkması gerektiğini de o insanlara sormanız gerekir. Bu araştırma sonucunda, kentin 
hali hazırda zaten güçlü olan ve korunması gereken özellikleriyle, güçlendirilmesi gereken özellikleri 

belirlenir. İnsanların algısında güçlü olan ve algıdaki bu gücü devam ettirilmesi gereken özellikler korunmalı. 

Güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz değerler saptanarak güçlendirilmelidir. Buradan da kentin gerçek 
anlamını tanımlayıcı olarak öne çıkarılması gereken Değerleri tanımlanmış olacaktır.  

 

Projenin Hedef Kitleleri Kimler 
• Projede, hedef kitle; Üniversite öğrencileri, ve üniversiteye hazırlanan genç kitleler, yatırımcılar, 

mevcut halk, iş alemi, havayolu şirketleri, tur şirketleri, yerli ve yabancı turistler, toplantı, kongre bayi 

toplantısı yapabilecek potansiyel şirket ve kuruluşlar, sezon öncesi kamp yapacak yerli ve yabancı futbol 
takımları, olarak belirlenebilir. 

• İmaj materyallerinin bütünlüğü ve eşgüdümlü yönetiminde tutarlılık, kentin sağlayacağı yararları ve 

değerleri daha net gösterecek somut bir yeni konumlama, yeni bir logoyla kampanya desteklenmelidir.  

• Bu kampanya sonuncunda her yıl post-testler yapılarak kentin istenilen marka değerine ne kadar 

yaklaştığı ölçümlenmelidir.   

• Moda şehri Milano, romantizmin başkenti Paris, Cannes film festivali… Türkiye’nin adını bilmeyen 
yabancı insanların, yalnızca İstanbul dendiğinde, boğaz, şiş kebap diye saymaya koyulduğunu 

duymuşsunuzdur. Evet günümüzde, ülkelerden ziyade şehirler ön plana çıkmakta, ülkelerin itibarlarını 

şehirleri belirlemekte. 

• Bunun sebebi, farklı bölgelerdeki farklı şehirlerin oluşturduğu ülkenin, homojen bir yapıya sahip 
olmaması; farklı iklimlere, farklı şehirlerinde farklı sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel altyapılara sahip 

olmasındandır.  



13    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

• Ülkeyi oluşturan şehirlerin her birinin kendine ait ön plana çıkan farklı yönleri olduğundan, insanların 

zihninde bir ülke için, tutarlı bir algı oluşturmak neredeyse olanaksızlaşıyor. Bu özellikle turizmde 

belirginleşiyor. İnsanlar tatil için Fransa’ya, İtalya’ya gitmiyor. Paris’e, Venedik’e, Dubai’ye gidiyor.  
• Ülkelere burada düşen en büyük görev ise, şehirlerinin markalaşmasının önünü açmak ve markalaşan 

şehirlerin ülke ekonomisine katkısını arttırmak için doğru politikalar üretmek olarak görünüyor. 

• Markalaşmak, uzun soluklu, emek, sabır ve yatırım gerektiren stratejik bir iş. Marka olma yolunda, 

farklılıklarınızın farkına varıp, ya da yeni farklılıklar oluşturup, bunları doğru şekilde aktarmak gerekiyor. 
Algıda oluşturduğunuz farkı, gerçek hayatta da yansıtabilirseniz, o zaman algınız güçleniyor ve markalaşmaya 

başlıyorsunuz. 

• Markalaşmadan geri durmakta pek olası görünmüyor artık. Markalaşma kafalardaki imaj oluşturmak 

ise, SimonAnholt’un dediği çok doğru; “küçük köylerin bile, onlar hakkında biraz bilgiye sahip insanların 
gözünde marka imajları vardır.  

• Hiçbir biçimde markaya sahip olmayan ülke, ancak hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke 

olabilir.” İstesek de  istemesek de, şehrimizin sahip olduğu bir marka imajı oluşuyor.  

• Bilinçli ve  stratejik markalaşma ise bu zorunlu süreci yönetmek  ve istediğimiz mecralara, bizim için 

ekonomik ya da kültürel anlamda karlı tarafa akmasını sağlamakla oluyor. Böyle bir bilinçle sahip olduğumuz 
şehir algısını yönetmek de beslemek de daha kolay ve verimli oluyor. 

• Bu basit bir süreç değil. Şehri herhangi bir ürün gibi paketleyip, reklamlarla bir algı oluşturup 

satamazsınız. Şehir markalaşması sadece reklamcıların yapabileceği bir algı oyunu değil. 

• St.Petersburg, şehri Dostoyevski ile özdeşleşmiş, onun romanlarında okurları tarafından algılanmış, 

büyülü bir şehirdir. Rusya’daki, değişimlerin okunduğu, eski ve yeninin yan yana yaşadığı bu şehrin imajının 
oluşmasını büyük ölçüde Dostoyevski’ye borçluyuz.  

• Halbuki, Dostoyevski St.Petersburg’u ne markalaştırmaya çalışıyordu, ne de St.Petersburg’u anlatmak 

gibi bir derdi vardı. Sadece romanları için bir fon olarak St.Petersburg’u kullanmıştı.  

• St.Petersburg ise, Dostoyevski’yi sahiplenmiş, bu büyük yazarın esin kaynağı olan bu şehri görmek 

isteyen insanlar için bir Dostoyevski müzesi oluşturmuş, tanıtım broşürlerinde Dostoyevski’yi ön plana 
çıkarmış, ve bu eşsiz kültürel mirasını değerlendirmeyi bilmiştir. Aynı şeyi, romanlarında İstanbul’u romantize 

ederek anlatan, Orhan Pamuk için biz neden yapmayalım? 

• Yazarların yanı sıra popüler kültür, (özellikle sinema) beynimize ülkeler ve  şehirlerle ilgili imajları 

kazıyor. Çoğumuz  Eyfel kulesini bir kere görmemiş olabiliriz. Buna  rağmen, oturup onu çizebiliriz. Görsel 
kaynaklarla oluşturulmuş bu algı çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor tabi…   

• Amerikan filmlerinde gördüğüm, 2-3 katlı, güzel bahçeli evler, trafiğin olmadığı bomboş mutlu 

sokaklardan sonra, oraya giden arkadaşlarımın, farelerle dolu evlerde yaşayıp, metro istasyonlarında farelerle 

birlikte metro beklediklerini duyduğumda çok şaşırmıştım.  
• Buradaki algı oluşturma süreci, basit reklam kampanyalarıyla değil, filmlerle, dergilerle, televizyonla 

yavaş yavaş oluşan ve çoğu zaman farkına varamadığımız bir süreç. 

• Hiçbir zaman televizyonu açınca, “Paris! Romantizmin şehri! Gelin ve romantizmi bu şehirde 

doruklarda yaşayın!” diye bağıran bir reklam görmedik belki ama bu algı bir şekilde, çeşitli ortamlar kullanarak 
beynimize kazınmış oldu.  

• Müzikler, filmler, Paris’te geçen aşk hikayeleri, Paris’i romantizmin başkenti olarak algılamamızı 

sağladı bu sürecin farkında bile olmasak da… Böyle bir algı oluşturulması, hem zamana yayılmış uzun bir 

süreci, hem de verdiğiniz bu imajı destekleyecek politikaları da beraberinde üretmemizi gerektiriyor.  

• Milano’yu bir moda kenti diye lanse ediyorsanız,  yüksek kalitede, yenilikçi tasarımlara sahip giysiler 
üretmeniz, bu giysileri sergileyeceğiniz defileler düzenlemeniz ve bu defilelerin dünya çapındaki moda 

dergilerine yansımasını sağlamanız gerekir.  

• Bunu yapmazsanız ne olur? Milano olamayıp, Kayseri olursunuz. Kayseri’nin tekstil üretiminde 

tutturduğu kalite Milano’yla rekabet edebilecek seviyede olsa bile, Milano’nun sahip olduğu moda şehri olma 
vizyonuna sahip olmadığı için, dünya çapında rekabet etmesi zorlanıyor.  

• Ancak ucuz fiyatlandırma politikasıyla var olmaya çalışınca da, karlılık düşük seviyede olmuş oluyor. 

Dünya çapında tanınmış markalarda böylelikle doğmuyor. 
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• Anadolu, bir uygarlıklar beşiği. Çoğu kentimizin gerek antik zamanlardan, gerekse İslam medeniyetini 

barındıran, farklı kitlelere hitap edebileceği bir çok kültürel birikimi, bize marka konusunda büyük olanaklar 

sunuyor.  
• Diğer markalaşan şehirlerin “taklit etmeyerek”, ama onların kullandıkları yöntemleri kullanmaya 

çalışarak, bunları başarabileceğini biliyoruz.  

• Amerika, hiç olmayan tarihinden kovboyları çıkarmış, filmlerini yapıp bütün dünyaya satmış, 

Marlboro gibi markalar, bu kültürü kullanıp reklamlarını yapmışken, biz üzerinde yaşadığımız toprakların 
kültürünü neden kullanmayalım ki? Sonraki yazılarımda bunlara değineceğim. 

 

Şehir Markalaşmasına Başarılı Bir Örnek! 

 

Barcelona= Kültür 

 

 
 

• 1980’lerin sonunda markalaşma çalışmalarına başlayan Barcelona, 1992 Olimpiyatları’nın sağlamış 
olduğu avantajı çok verimli kullanmıştır.  

 

• Logo, slogan, renk, tasarım gibi marka araçlarını o dönemde geliştirmiş ve billboardlara, üniformalara, 

toplu taşıma araçlarına, şehir mobilyalarına kadar her yerde kullanarak yerel halk tarafından da 
benimsenmesini ve şehrin kültürü ile bütünleşmesini sağlamıştır. 
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Logo Kullanımına Başarılı Bir Örnek! 

 

 
 

Newyork bu logo ile bütün dünyanın sempatisini kazanmıştır. Yılda ortalama 40 milyon turisti ağırlayan 

şehir,düzenlenen etkinlikler sayesinde turist sayısını daha da arttırarak 10.000.000.000 USD’lık gelir elde 

ediyor. 

 

 

 
Bununla birlikte etkinliklere sponsor olan uluslararası markalar New York’a 4 milyar USD’lık ek gelir 

sağlıyor! 
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Şehir Markalaşmasına Başarılı Bir Örnek! 

 

Paris = Romantizm 

 
 

Entelektüel seçkinliğin fiziksel güzellikle birleştiği “Işık Şehri” (The City of Lights) kozmopolitanlığın 

dünyadaki en mükemmel örneğidir. 

 
‘‘The City of Lights” “IşıkŞehri” ünvanını alan Paris’te, belediye yetkilileri bu ünvanı ön plana 

çıkarmak için Paris’I geceleri daha da aydınlattı. Yaklaşık 11.000 sokak lambası hergece Paris’iaydınlatır ve 

155 anıt bu ünvanı korumak üzere ışıklandırılır. Paris böylece “Işık Şehri” olarak sunduğu marka vaadini 
yerine getiriyor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris’in Avrupa’nın diğer ülkelerine yakınlığı, şehrin içinde ve dışında sağlanan ulaşım 

kolaylığı,tek başına bölgesel pazarlama stratejisi olarak şehrin reklamını yapmaya yetiyor. 
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Markalaşmada Farklı Olmanın Önemini Gösteren Bir Örnek! 

 

Le Torredi Pisa – Pisa Kulesi 

 

 
Kule, Venedik ile Cenova’ya karşı, Pisa’nın güç ve zenginliğinin bir göstergesi olarak 1173 yılında 

yapılmıştır. 
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Pisa Kulesi zemininde oluşan çökme nedeniyle eğrilmiş ve yapılış amacına hizmet etmiş midir bilinmez 

ama Pisa Halkı’nı yıllardır geçindiren turizm endüstrisinin temeli olmuştur. 

 

Türkiye Ne Yapmalı? 
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Ulusal bir marka stratejisinin belirlenerek, Türkiye’nin şehirlerinin sahip olduğu potansiyelin koordineli 

bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Oluşacak Marka Kentler Türkiye imajın önemli katkı sağlayacaktır. 
Örneğin, her ne kadar şehir bazında gerçekleştirilen Formula 1, Şampiyonlar Ligi Finali, Eurovision Şarkı 

Yarışması, Universiade 2005 Organizasyonları, önce bu organizasyonların gerçekleştirildiği şehirlerin, sonra 

da Türkiye’nin tanıtımına yardımcı olsa da bunlar kendi başlarına markalaşma çalışmaları değildir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Türkiye’nin yapması gereken kendi marka imajını daha iyi yönetmektir. Yeni bir imaj yaratmak değil.” 

Simon Anholt/Marka Gurusu 
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Şehir Markalaşmasına Türkiye’den Bir Örnek! 

BEYPAZARI 

 

 
Tarihi dokusunu ve mimarisini koruyup, misafirperverliği ile de yediden yetmişe herkesin gönlünü 

fetheden yerel halk, Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok güzel anlatan açık hava müzesi kenti Beypazarı’nı 

öncelikle yurt içinde sonra da yurt dışında marka yapmıştır. 
 

HEDEF 

 
➢ Marka olmanın sağlayacağı artı değer ile şehrin rekabet gücünün artması 

➢ Şehrin global yaşama entegrasyonu 
➢ Toplumsal bir misyonu gerçekleştirecek yerel yönetime duyulan güvenin artması 

➢ Refah artışı 

➢ Şehre yatırımların artması 
➢ Şehir insanının sosyo-ekonomik seviyesinin yükselmesi 

➢ Yeni istihdam alanlarının yaratılması  

➢ Turizmin canlanması 

➢ Döviz girişi 
➢ İç göçün engellenmesi 

 

NE YAPMALI? 

 
➢ Şehrin güçlü ve zayıf noktalarına odaklanmalı 

➢ Şehir hakkındaki gerçeklikleri iyi analiz etmeli 

➢ Şehir hakkında niteliksel araştırmalar yapmalı 

➢ Şehir markasına yönelik olarak gerçekleştirilecek eylemi belirlemek için odak noktası belirgin bir 
strateji uygulamalı 

➢ Şehrin iletişimi yapılırken şehirle özdeşleşecek kurumsal imgeler, görseller ve sloganlar belirlenmeli 

➢ Şehir markalaşırken, ulusal ve uluslar arası turizm acentaları ile tur operatörlerinin desteğini 
muhakkak almalı. 

 

Marka şehirlerin özgün tarihçeleri vardır.  
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➢ Bu şehirler kendilerini halkının inanacağı şekilde markalaştırmıştır. 

➢ Ağızdan ağıza pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve grafik dizaynın şehir markalaşmasında etkisi 
büyüktür. 

➢ Bu şehirler tutarlı biçimde belirlenen kimlikleri ile güçlü marka imajına sahiptirler. 

➢ Bu kimlik, yoruma yer bırakmayacak biçimde fazlasıyla göz önündedir. 
➢ Bu şehirlerde, diğer başka yerlerde olmayan bir farklılık mevcuttur ve şehir markasına özgü açık bir 

mesajları vardır. Bu yapay oluşturulan bir değer değil, gerçek değerdir. 
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ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA EKSTREM SPORLAR: 

KEMALİYE KARANLIK KANYON ÖRNEĞİ 
 

 

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ 

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi 

 

ALTERNATİF TURİZM 

 
Turistik ürün çeşitlendirmesi çerçevesinde geleneksel turizm faaliyetlerinden farklı olarak tüketicilere 

sunulan turizm türlerini içeren bir turizm olgusudur. 

 
EKSTREM SPORLAR 

 
Standart spor dallarına göre daha fazla risk taşıyan, yapana heyecan veren, fiziksel ve zihinsel anlamda 

daha çok çaba gerektiren, çoğu zaman doğayla bir mücadeleyi içeren ve çok çeşitli ortamlarda yapılabilen spor 
çeşitleridir. 

 

HAVADA YAPILANLAR  

Paraşütle Atlama 
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Yamaç Paraşütü 

 

Planör  
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Yelken Kanat

 

Motorlu Yelken Kanat 
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KARADA YAPILANLAR 

Snowboard 

 

Serbest Stil Kayak 
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Buzda Tırmanış 

 

Kar Motoru 

 

Kaya İnişi 
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Arazi Araçları 

 

 

 

Bungee Jumping 
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Kaya Tırmanışı 

 

 

 

 

 

Dağ Bisikleti 
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Zorbing 

 

SUDA YAPILANLAR 

Kano 

 

 

Tüplü Dalış 
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Dalga Sörfü 

 

Rüzgar Sörfü 

 

Su Kayağı 

 

 



31    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

 

KEMALİYE KARANLIK KANYON 

 
Kuzeyde Bağıştaşköyünden(İliç) başlayıp, güneyde Dutluca köyünde (Kemaliye) son bulan boğazın 

Bağıştaş-Kemaliye arasındaki kısmı Karanlık kanyon olarak adlandırılır. Karanlık kanyon, yaklaşık 25 km. 

uzunluğu, 1000 m.yi geçen derinliği, bazı kesimlerde 10-15 m.ye kadar daralan tabanı ve % 90’a varan yamaç 

eğimiyle Türkiye’nin en ilginç kanyonlarından birisidir. 
 

Kemaliye Karanlık Kanyon 

 

Sırat on Fırat Projesi 

 
Dünya’da en yüksek asma köprü olma özelliğine sahip olacak, genişliği 3, yüksekliği 550, uzunluğu ise, 

600 metre olarak planlanan, Guinness rekorları arasında yer alacak ve bu yönüyle de bölgenin tanıtımına büyük 

katkı sağlayacak bir projedir. 

Karanlık Kanyon, halihazırda adrenalin tutkunu sporcular tarafından keşfedilmiş olup base-jumpbaşta 

olmak üzere dağ bisikleti, kano-bot yarışları, microlight, paramotor, yamaç paraşütü, izci kampı, off-road, vb. 

pek çok turizm faaliyetine uygun bir atmosferi barındırmaktadır. Ancak, kanyon mevcut durumda ulaşım ve 

altyapı açısından gereken niteliklere sahip değildir. Sarp kayalıklardan kanyona zor koşullarda ulaşılmakta, 

kanyonun bir yakasından diğer yakasına ise erişilememektedir. 

Bu sorunun giderilmesi ana fikriyle Kemaliye’deki yerel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin 

inisiyatifiyle ortaya çıkan proje fikri, Dünyanın en yüksek asma köprüsü ile birlikte pek çok turistik faaliyeti 

sunan bir turizm merkezinin oluşturulması şeklinde olgunlaşmıştır. Bu amaçla öncelikle kanyonun iki yakası 

arasında bir asma köprü inşaatının ve köprüyle birlikte kanyonun tamamen turistik bir destinasyona 

dönüştürülmesi için gereken rekreasyon alanlarının planlanmıştır. 

Projeyle birlikte hayata geçirilecek olan “Karanlık Kanyon -Eğin Park”, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en 

önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecektir. Benzer kanyonların ziyaretçi sayıları ve tur acentelerinin 
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öngörüleri dikkate alındığında, ilk yıl kanyonu 50.000 turistin ziyaret etmesi hedeflenmektedir. Sonraki 

yıllarda artarak devam edecek olan turist sayısının 100.000’e ulaşması beklenmektedir. 

Tasarımı gerçekleştirilen “Karanlık Kanyon -Eğin Park”da; dağ bisikleti parkuru, yürüyüş parkuru, 

teleferik, bot iskelesi, base-jumpingatlama terası, enformasyon masası, hediyelik eşya mağazası, restoran-kafe, 

spor malzemeleri satış ve kiralama, giyinme kabinleri, mini market, güvenlik, ilkyardım, seyir terasları, tur 

otobüsleri ve özel araçlar için otoparkın yer alması planlanmaktadır. 

 

 

Çelik Asma Köprü 
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Köprü Ayağı Kesiti 

 

Köprü Çelik Halat Yapısı 

 

Köprü Çelik Halatlar ve Atlama Platformu 

 

 



34    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Asma Köprü Atlama Platformu 

 

Çelik Köprü Güvertesi 
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1. Rota 
1. Rotayı tercih eden turistler tur otobüsü veya özel oto ile kuzey giriş kapısından tesise girecek, 

günübirlik tesislerinde vakit geçirdikten sonra “Sırat on Fırat Asma Köprüsü” üzerinden güney yamaca 

geçecek, buradan teleferik ile önce Sandık köyü, oradan da bot iskelesine inecek ve bota binerek nehir üzerinde 

Kanyon’un içine doğru gizemli bir yolculuk yapacak ve tekrar bu rotayı takip ederek geri dönecek. İsteyenler 

yürüyüş yolunu veya bisikletle bisiklet yolunu tercih edebilecekler. Tekrar asma köprünün güney yamacından 

kuzey yakaya geçerek seyir teraslarında ve restoran-kafede dinlenip hediyelik eşya vb. alımı yaparak turu 

tamamlayacaktır. İzlenecek güzergah şekil üzerinde mavi çizgi ile gösterilmiştir. 
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2. Rota 

2. Rotayı tercih eden turistler ise Karanlık Kanyon’da bot turu dışında kalan Asma Köprü geçişi 

ve 3 duraklı Teleferik yolculuğu hizmetinden faydalanacaklar, bisiklet ve yürüyüş yollarını 

kullanabileceklerdir. İzlenecek güzergah şekil üzerinde sarı çizgi ile gösterilmiştir. 

 

3. Rota 
3. Rotanın kapsamı ise günübirlik tesislere varıştan sonra Asma Köprü geçişi ve teleferikle Sandık köy 

meydanı durağına kadar ziyaret ve tekrar geri dönüş olarak belirlenmiş olup, bisiklet ve yürüyüş yolları da 

tercih edilebilecektir. İzlenecek güzergah şekil üzerinde turuncu çizgi ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

4. Rota 
4. Rota yalnızca günübirlik tesislerden sonra Asma Köprü Geçişini kapsamaktadır. Bu rotanın amacı 

Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Sırat on Fırat köprüsünü geçmektir 

ve köprü üzerinde vakit geçirmek isteyen turistlere yönelik dizayn edilmiştir. 
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Capilano Köprüsü 
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1.GİRİŞ  

 
Günümüzde turizm, Dünya gayrisafi hasılasının % 9’unu, toplam ihracatın % 6’sını oluşturmakta ve her 

11 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; 

1950’li yıllarda 25 milyon kişi olan uluslararası turist sayısı, 1980 yılında 278 milyona, 1995 yılında  527 

milyona (UNWTO, 2015) ve 2015 yılı  itibarıyla da 1 milyar 184 milyon kişiye ulaşmıştır (UNWTO, 2016). 
Benzer şekilde uluslararası turizm hareketleri sonucunda 1950 yılında 2 milyar ABD Doları, 1980 yılında 104 

milyar ABD Doları, 1995 yılında 415 milyar ABD Doları ve 2014 yılı sonu itibarıyla da 1 trilyon 245 milyar 

ABD Doları gelir elde edilmiştir (UNWTO, 2015).  
1950’lerde söz konusu uluslararası turist varışlarının yüzde 98’ini yalnızca on beş destinasyon 

paylaşmaktayken, günümüzde gelişmekte olan ülkelerdeki yeni cazibe merkezlerinin de tercih edilir hale 

gelmesiyle birlikte bu destinasyonlar çeşitlilik göstermeye başlamıştır (Güneş, 2008). 2015 yılı içinde ise 

uluslararası seyahatlerin % 51’, Avrupa’ya, % 23’ü Asya ve Pasifik’e, %16’sı Amerika’ya, % 5’i Afrika’ya, 
% 5’i de Orta Doğu’ya gerçekleşmiştir (UNWTO, 2016).  

Tüm göstergeler özellikle 21. Yüzyılın sonlarından itibaren önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan 

turizmin, önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini göstermektedir. 2030 yılında tüm Dünya 
genelinde turist varışlarının 1.8 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, bu seyahatlerin şu an olduğu gibi yine en 

büyük kısmının Avrupa’ya (2030 yılında tahminen % 41’i) gerçekleşeceği ve bunu Asya ve Pasifik’in takip 

edeceği (% 30) öngörülmektedir (UNWTO, 2011).  
Uzun vadede; turizm gelişiminde kişisel güvenlik ve emniyet, artan toplumsal ve çevresel kaygılar ile 

ekonominin küreselleşmesi belirleyici rol oynayacaktır (Eagles, McCool and Haynes, 2002). Ayrıca salgın ve 

yaygın hastalıklar,  bağımsız turistlerin (independent traveler) artışı, doğal afetler, internet, çağrı merkezleri 

gibi olanaklar vasıtasıyla rezervasyon esnekliği, bölgesel hava alanlarındaki artış, ekonomik durgunluk ve 
seyahat maliyetleri arz ve talep açısından önemli unsurlar olacaktır (Anonymous 2010; Anonymous 2016).  

Tüm bu noktalardan hareketle günümüzde turizm sektörünün; eğilimleri takip eden, bugünü kadar ve 

geleceğini de kavrayabilen ve değişimleri iyi algılayıp, onlarla uyumlu seçenekler üretebilen bir yapıda olması 
gerekmektedir. Sektöründe ilerlemek isteyen destinasyonların da turizmi etkileyen tüm değişimlerin 

sonuçlarını çok yönlü değerlendirebilmeleri kadar değişen turist eğilimlerini iyi yorumlamaları ve talebe uygun 

hizmeti ortaya koyabilen bir anlayışla yönetilmeleri oldukça önemli olacaktır.  

 

2. Sürdürülebilir Turizm   
Sürdürülebilirlik konusundaki tüketici davranışları Dünya genelinde bölgeden bölgeye değişmekle 

birlikte, ortaya çıkışından günümüze sürdürülebilirlik konusu tüm Dünya genelinde kabul gören bir gerçek 

haline gelmeye başlamıştır (Anonymous, 2011). Sürdürülebilir turizm, hemen her sektörde etkisini gösteren 

sürdürülebilir gelişmenin, turizme yansıması sonucu ortaya çıkmıştır. McIntyre, Hetherington and Inskeep 
(1993); geleneksel turizm ve sürdürülebilir turizm arasında yaptıkları karşılaştırmada “sürdürülebilir turizm”i, 

yerel halkın yaşam kalitesini geliştirme; ziyaretçiler için iyi kalitede bir deneyim sağlama ve çevrenin kalitesini 

hem yerel halk hem de ziyaretçilere bağlı olarak korumak ve devam ettirmek gibi ilkeleri sağlamak için 
tasarlanmış bir ekonomik gelişim modeli olarak tanımlamıştır. 

Sürdürülebilir turizm; bazı çevrelerce bir turizm türü olarak algılanmakta, hatta kimi zaman ekoturizmle 

karıştırılmaktadır. Evet ekoturizm bir turizm türüdür. Oysa, UNEP ve WTO (2005)’nun yayınladıkları 

“Making Tourism More Sustainable” isimli çalışmada açıkça ortaya konmuştur ki, sürdürülebilir turizm ayrı 
ya da özel bir turizm türü değildir. UNEP vd. (2012)’de de, “sürdürülebilir turizm özel bir turizm türü değildir, 
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aksine sürdürülebilirlik prensiplerinin turizm sektörününün tümünü kapsaması gerekmektedir” ifadesi yer 

almaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Turizm Örgütü (WTO) (2005) ise, tüm 
turizm türlerinin sürdürülebilir olması için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (UNEP ve WTO, 

2005:2).  

UNEP ve WTO hazırladıkları “Sürdürülebilir Turizm Rehberinde” turizm faaliyetlerinin daha 
sürdürülebilir olması için oniki ilke ortaya koymuşlardır. Bunlar: 

• Ekonomik Sürdürülebilirlik 

• Yerele Katkı 

• İstihdam Kalitesi 

• Sosyal Eşitlik 

• Ziyaretçi Memnuniyeti 

• Yerel Kontrol 

• Yerel Toplulukların Refahı 

• Kültürel Zenginlik 

• Fiziksel Bütünlük 

• Biyolojik Çeşitliliğin Korunması 

• Kaynakların Verimli Kullanımı ve 

• Çevresel Saflıktır (UNEP ve WTO, 2005). 

Son zamanlarda turistler, turizmde sürdürülebilirliğin önemi konusunda giderek artan bir şekilde 

bilinçlenmektedirler. 2015 yılı içinde yapılan araştırmalar, sürdürülebilir turizm konusunda bilinçli ve 
harcamalarını çevre dostu tercihler doğrultusunda gerçekleştiren turistlerin özellikle son on yılda 1/3 oranında 

arttığını göstermektedir (White, 2016). Hollanda’da kar amacı gütmeyen Uluslararası bir Örgüt olan SNV 

Kalkınma Örgütü tarafından 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre; seyahat eden 58.5 milyon Amerika 

vatandaşı, çevreyi koruma ve muhafaza etme çabası içinde olan seyahat acentalarını tercih etmektedirler 
(UNEP, ITC ve ICTSD, 2012). 

Rio+20 konferansı sonucunda ortaya konan 283 maddelik “The Future We Want/İstediğimiz Gelecek” 

adlı raporda da sürdürülebilir turizmin önemi vurgulanmıştır. Raporun turizm faaliyetlerinin değerlendirildiği 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına tavsiyelerde bulunulduğu 130. ve 131. Maddelerinde şu ifadeler yer 

almaktadır (Anonymous, 2012): 

• İyi planlanan ve yönetilen turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmanın ana amaçlarının 

hepsine katkı sağlayabileceği gibi birçok sektörle iç içe olmasından dolayı iş imkanları da sağlayabilir. 

• Çevreyi, doğal kaynakları ve ekosistemi oluşturan canlıları koruyan, biyolojik ve kültürel 
çeşitliliğe saygılı ve aynı zamanda da turizm faaliyetlerini gerçekleştirirken yerel halka ekonomik 

kazanç sağlayan ve refahını arttıran sürdürülebilir turizmin kapasitesinin ve etkinliklerinin 

geliştirilmesi önemlidir. 

• Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir turizm faaliyetleri desteklenmelidir.  

• Ekoturizm ve kültür turizmi kapasitesi yüksek yerlerdeki yoksul veya az gelir sahibi 

girişimcilerin, mikro kredilerle desteklenip, küçük ve orta büyüklükte işletmeler açmalarını 
sağlayacak adımlar atılmaları sağlanmalıdır. 

• Bu potansiyele sahip ülkelerde, ulusal öncelikler ve mevcut yasalar doğrultusunda 

sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla rehberlerin hazırlanması gerekmektedir. 

25-27 Eylül 2015’de New York’da gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesin”nde de 193 ülkenin imzası ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edilmiştir. Bunlardan 8, 12 

ve 14. Hedefler Sürdürülebilir Turizm ile ilişkilidir (UNWTO, 07 Dec 2015): 

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici  istihdamı ve insan 

onuruna yakışır işleri sağlamak.  
Hedef 12.Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.  

Hedef 14.Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak  ve 

sürdürülebilir şekilde kullanmak (Anonim, 2016). 
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Diğer yandan, Birleşmiş Milletler 2017 yılını da “Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı” ilan 

etmiştir (United Nations, 15 October 2015).  

 

3. Toplum Temelli Turizm ve Toplum Temelli Ekoturizm 
Günümüzde turizm sektörünün karşılaştığı en önemli zorluk, insanlığın refahı için yapabileceği şu üç 

büyük katkı olmaktadır; 

• Ekonomik fırsatların sağlanması, 

• Yaşam kalitesinin arttırılması ve 

• Kültürel ve doğal mirasın korunmasının sağlanması.  

Bu bağlamda turizm sektörü sosyal gelişme için bu üç amacı gerçekleştirme yolunda bir araç olarak 
seçilmektedir. Turizm, genel toplumsal kalkınma stratejilerinden ayrı düşünülmemeli, tam tersine onların bir 

parçası olmalıdır (Sonuç, 2014). 

Son yıllarda turizm türlerinden ekoturizme giderek artan bir talep söz konusudur. Uluslararası 

Ekoturizm Topluluğu’na (TIES-International Ecotourism Society) göre, gelişmekte olan ülkelerin % 83’ü 
temel ihracat geliri olarak ekoturizme bağımlıdır. TIES,  2015 yılında güncellediği hali ile ekoturizmi şu 

şekilde tanımlamaktadır: “Ekoturizm, doğal alanlara çevre koruma ve yerel halkın refahına katkı sağlama 

amacıyla yapılan sorumlu bir seyahat olup; yorumlama ve eğitim içermektedir”. Bu yeni tanımda dikkati çeken 
husus, daha önceki tanımda vurgu yapılan koruma ve yerel topluluklar konusuna ilaveten, turizm personeli ve 

ziyaretçilerin eğitimine olan vurgudur (TIES, 2015). 

Ekoturizmin genel özellikleri ise, UNEP ve WTO tarafından aşağıdaki gibi ortaya konmuştur: 

• Yalnızca doğanın değil, doğal alanlarda yaşayan kültürlerin de ziyaretçi deneyiminin bir 
parçası olarak  takdir edilmesi,  

• Eğitim ve yorumlamanın turist arzının bir parçası olarak değerlendirilmesi,  

• Genellikle küçük, özelleştirilmiş ve yerel işletmeler tarafından küçük grupların organize 

edilmesi (ancak bunu yaparken yabancı tur operatörlerinin ekoturizmi pazarladığı ve yönlendirdiğini 

asla unutmamak gerekir), 

• Doğal ve sosyokültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerin mümkün olduğunca azaltılması, 

• Doğal alan yöneticileri için ekonomik faydalar oluşturulması sayesinde doğal alanların 

korunmasının desteklenmesi, 

• Yerel halk için ek geçim kaynakları ve istihdam olanaklarınn ortaya konması ve 

• Koruma konusunda yerel halk ve ziyaretçilerin farkındalığının artırılması (WWF 
International, 2001). 

Richards ve Hall (2000)’a göre; sürdürülebilirlik gerçek anlamda, doğal çevreye bağımlı olan, ancak 

onu korumanın yanı sıra zarar veren toplum elemanları içinde yer bulmalıdır. Bu durumda bir yerde yaşayan 
yerel halk, çevresel, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal düşünceleri bir araya getiren bütüncül bir 

sürdürülebilir turizm yaklaşımında odak noktası olmaktadır. Yerel halk, turistler, turizmden ekonomik ve 

sosyo-kültürel etkileşimler, turizm alanlarının alanların varoluşu veya yıkımı konusunda anahtar olabilirler. 
Özellikle insan toplulukları, sürdürülebilir turizmin bağlı olduğu en önemli kaynaklardandır. Bu nedenle sahip 

oldukları doğal, tarihi ve sosyo-kültürel özelliklerin korunması ve sürekliliklerinin sağlanması konusunda 

bilinçlendirilmeleri ve turizm planlamasına katılımlarının sağlanması gerekmektedir. 

Bu anlamda; bir destinasyondaki turizm gelişiminin yerelden sahiplenilmesi konusunda, toplum temelli 
turizm ve toplum temelli ekoturizm, gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Toplum temelli turizm; ekoturizm 

amacıyla yapılan sorumlu seyahatin, sosyal boyutunu daha da ileri taşır. Bu şekildeki  bir ekoturizm 

gelişiminde ve yönetiminde, yerel halkın oldukça fazla hakimiyeti ve katılımcılığı söz konusudur. Ayrıca, elde 
edilen faydanın büyük kısmı toplum içinde kalır. Toplum temelli ekoturizm, sürdürülebilir kullanımı ve toplum 

içinde ortaklaşa bir sorumluluğu teşvik eder. Bunun yanısıra, bireysel girişimlerin de desteklenmesi söz 

konusudur. Toplum temelli turizm, peyzaj ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda da oldukça önemli 
araçlardan biridir. Toplum temelli turizm sayesinde; 

• Yerel halk için daha sürdürülebilir geçim kaynaklarının sağlanması; 
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• Toplumların, koruma içinde doğrudan yer almaları gerektiği konusunda 

cesaretlendirilmeleri ve 

• Korunan alanlar gibi daha iyi niyetli ve yerel fayda sağlayan koruma önerilerinin 

ortaya konması mümkün olabilir (WWF International, 2001). 
Bir yerdeki turizm gelişiminin, yerelden sahiplenilmesinin yanı sıra; yerel ürün ve hizmetlerin 

kullanımı, yerel ekonomi ile bütünleşme ve yerele katkı sağlaması da son derece önemlidir. Tarım, el sanatları 

gibi yerel ekonomi açısından önemli unsurlar göz ardı edilmemeli, turizm gelişimi yerel ekonominin söz 
konusu diğer unsurlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Turizm açısından yerel kalkınma potansiyelini oluşturan 

özgün kaynak değerleri (o alanı diğer turizm destinasyonlarından farklı kılan, ziyaretçilerin turizminin geliştiği 

destinasyonda farklı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak tüm kaynaklar) belirlenmeli ve bu değerlerin 

turistik bir ürüne dönüştürülmesi esnasında, koruma öncelikli kullanımları benimsenmelidir. Bu 

noktada turistik bir destinasyonu diğerlerinden farklı kılan, oraya özgü, otantik unsurların neler 

olduğu önem kazanmaktadır ki; bunlar yerel peyzajlar ve alan kullanımlarındaki çeşitlilik, doğal ve 

kültürel miras, bakir / el değmemiş alanlar (köyler/küçük kasabalar), geleneksel yaşam/gelenek-

göreneklerde çeşitlilik, yerel konukseverlik, yerel ürünler ve bu kaynaklara dayanan deneyimler olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Güneş, 2015). 

 

4. Son Söz 
Turizm, sahip olduğu özel konumu ile sürdürülebilir kalkınma için bir araç olabilir. Bu durum herşeyden 

önce sektörün dinamik ve sürekli büyümekte olan yapısı ile ilişkilidir. Bu anlamda, birçok ülkede ekonomiy 

ve yerel destinasyona temel katkıyı sağlar. İkinci olarak, ziyaretçiler, çevre ve yerel halk arasında özel bir ilişki 
ortaya koyar. Bu özel ilişki, diğer sektörlerin aksine, turizmin tüketicisi durumundaki turistin üretici ve ürüne 

olan seyahatinden kaynaklanır. Bu durum, turizm ile sürdürülebilir kalkınma arasında etkileşim, bilinçlenme 

ve bağımlılık şeklinde üç önemli ve eşsiz ilişkinin oluşmasına neden olur: 

• Etkileşim: Yerel halk, ziyaretçi ve çevre arasında doğrudan ve dolaylı etkileşim. 

• Bilinçlenme: Çevresel konularda ve farklı ülke ve kültürler konusunda bilinçlenme söz konusu 
olur. Bu durum sadece seyahat esnasında değil, tüm yaşamı boyunca bir insanın davranışlarını ve 

sürdürlebilirlik konunun önemine olan ilgisini etkileyebilir.  

• Bağımlılık: Birçok turizm türünde ziyaretçiler, temiz ve el değmemiş (bozulmamış) bir çevre, 

cazip doğal alanlar ve iyi ilişki içinde olabilecekleri konuksever bir yerel halk görmeyi arzu 

etmektedirler. Dolayısıyla, turizm olayının gerçekleşebilmesi açısından sektör bu değerlere bağımlı 
durumdadır. Bu yakın ve doğrudan ilişki, hassas bir durum oluşturur ve turizm, ne şekilde 

yönetildiğine bağlı olarak büyük bir zararlanma da oluşturabilir, sürdürlebilir kalkınma için olumlu bir 

araç da olabilir (UNEP ve WTO, 2005).   
Şu durum oldukça açık olmalıdır: Sürdürülebilir kalkınma prensiplerine dayanan sürdürülebilir turizm, 

“tüm turizm türlerinin sürdürülebilir olması gerektiği” şeklinde bir amaca sahiptir. Sürdürülebilir turizm 

gelişimi için ortaya konan rehberler ve yönetim uygulamaları, kitle turizmi ve niş pazarlamanın 

uygulanabileceği farklı turizm türleri için uygulanabilir olmalıdır (UNEP ve WTO, 2005). 
Turizm türlerinden biri olan ve özellikle doğal alanlarda turizm gelişiminde oldukça önemli olan ekoturizmin 

yanı sıra toplum temelli ekoturizm de sürdürülebilir turizm gelişimi açısından oldukça iyi bir seçenektir. Toplum 

temelli turizm; yerel toplumun katılımını sağlarken, kırsal toplumların turizm kaynaklarını yönetebilecek becerilerini 
güçlendiren bir araçtır. Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi gelişmiş ekonomilerde de, Vietnam, Endonezya, 

Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaktadır (Hamzah ve Khalifah, 2009). 

Bir yerde “toplum temelli ekoturizm gelişimi” söz konusu olduğunda, aşağıda yer alan unsurlara dikkat 
edilmelidir: 

A.Ekoturizmin bu alan için uygun bir seçenek olup olmadığı düşünülmelidir. 

• Ekoturizmin koruma konusunda sağlayacağı fayda düşünülmeli, 

• Ekoturizm için gerekli ön koşulların varlığı kontrol edilmeli, 

• Bütünleşik bir yaklaşım ortaya konmalı ve sorumlu bir ekoturizm gelişiminin sağlanabilmesi 

için araçlar geliştirilmelidir. 
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B. Ekoturizm yerel halk ve diğer ilgi gruplarıyla birlikte planlanmalıdır. 

• Yerel toplumu tüm sürece dahil edecek en iyi yol bulunmalı, 

• Üzerinde görüş birliğine varılacak bir stratejinin ortaya konması için çalışmalar yapılmalı ve 

• Çevresel ve kültürel bütünlük sağlanmalıdır. 

C.Uygulanabilir bir toplum temelli ekoturizm projesi geliştirilmelidir. 

• Pazar gerçekçiliği ve etkin tanıtım sağlanmalı (Ekoturizm projeleri, pazarın gereksinimlerinin, 
tüketici beklentilerinin ve ürün arzının bu pazar içinde nasıl etkin bir şekilde konumlacağının 

anlaşılmasına dayandırılmalıdır. Bir tur operatörü ile birlikte hareket edilmeli ve uluslararası turizm 

pazarı içinde iyi konumlandırılmalıdır), 

• Kaliteli ürün ortaya konmalıdır. 
D. Topluma ve çevreye faydalar arttırılmalıdır. 

• Etkiler yönetilmeli (olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve ekoturizmin yerele 

faydasının arttırılması konusunda adımlar atılmalı), 

• Teknik destek sağlanmalı (Yerel toplum; sorumlu, iyi kalitede ekoturizm ürünlerinin 

pazarlanması konusunda sürekli yönlendirilmeli),  

• Ziyaretçilerin ve tur operatörlerinin desteği alınmalı ve 

• Verimlilik izlenerek sürekliliği sağlanmalıdır (Ekoturizm projeleri, uzun vadeli  

uygulanabilirlik ve başarı için tasarlanmalı ve yönetilmeli) (WWF International, 2001). 

Unutulmamalıdır ki; turizm her ne kadar bir destinasyonun ekonomik kalkınması için  değerli 

bir araç olsa da, ancak o destinasyonun doğal ve kültürel kaynaklarını korumak için ortaya konan ana 

hedeflere ulaşılması garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir. Bu nedenle de turizmin gelişiminin 

söz konusu olduğu yerlerde (ekoturizm, toplum temelli turizm ve toplum temelli ekoturizm de dahil 

olmak üzere) hangi turizm türü  uygulanırsa uygulansın, “Sürdürülebilir Turizm Gelişiminin” ilke 

edinilmesi şarttır. 
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KIŞ TURİZMİ, OLASI GELİŞMELER VE BAŞARI FAKTÖRLERİ 
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ÖZET 
Spor ve turizm bir madalyonun iki yüzü gibi,  karşılıklı olarak birbirlerini besleyen ve geliştiren iki 

önemli alanı ve sektörü oluşturmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de kış turizminin en önemli dayanağı 
kayak turizmidir. Kayak, dünyanın birçok bölgesinde kış aylarında yapılan popüler bir eğlence sporudur. 

Kayak yapılan alanlar, kayak merkezi olarak bilinirler ve bu bölgeler kar yağışlarının bol olduğu dağlık 

yörelerde gelişmişlerdir. Dünyada ve Türkiye’de kış turizmi için uygun şartlar sunan bir dizi kayak alanı 
bulunmaktadır. İstikrarlı ve sabit olmayan kar güvenirliği farklı ve çok zor kestirilen talep yanında yoğun 

rekabet, kış turizminin önündeki en büyük engeller olmaktadır. Kayak merkezleri, derin bir anlayış gerektiren, 

kayakçı tutum ve davranışlarını araştırarak Dünya çapında yeni pazarlar bulma çabası içerisindedirler. Bu 

çalışma yukarıda ifade edilmeye çalışılan parametreler ışığında kış turizmi ve kayak merkezlerini araştırarak 
olası gelişmelerin ve Pazar taleplerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Olası Gelişmeler, Başarı Faktörleri, Yapay Karlama 

 

 

WINTER TOURISM, POSSIBLE DEVELOPMENT AND SUCCESS FACTORS 

 

ABSTRACT 
Sport and tourism make up two important fields and sectors feeding and improving each other mutually, 

like the two sides of a medal. The most important basis of winter tourism today is skiing tourism as it was in 

the past. There are a series of skiing areas supplying convenient conditions for winter tourism both in the 
World and Turkey. Reliability of snow which is not stable and constant, fierce competition together with 

different and forecast in difficulty demand are the most outstanding obstacles in winter tourism. This study is 

handled with the idea of contributing to the understanding of possible improvements and market demand 
investigating the winter tourism and ski centers under the light of parameters tried to be mentioned above.   

Keywords: Winter Tourism, Possible Development, Success Factors, Snowmaking 

 

 GİRİŞ 

 

Kayak dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde kış aylarında yapılan popüler bir eğlence sporudur. 

Yeterli miktarlarda karın olduğu dağlık bölgelerde kayak sporunun yapıldığı alanlar kayak merkezleri diye 
ifade edilirler.  

 Turistin belirli bir bölgeyi seçmesinde çok sayıda motivasyon unsuru etkili olabilmektedir (Bahar ve 

Kozak, 2005; 79). Günümüz kayak misafiri konforlu telesiyej imkânları yanında bakımlı ve emniyetli pistlerle 

ve yüksek kalitede sunulan hizmetler talep etmektedir. Kış sporlarının bugünkü formları modern yaşam 
tarzının kıstaslarını eksiksiz karşılamak durumundadırlar. Özellikle eğlence sektörüne yönelik bireysel 

isteklerin karşılanması yanında, kayak esnasında sağlık ve emniyet güvencesi ile deneyim kazanma zenginliği, 

bireysel ihtiyaçların karşılanması rekabette önemli avantajlar oluşturmaktadır. Destinasyonların gelecekte 
uluslararası turizm piyasasında pazar paylarını korumaları ve artırmaları ve sonuçta rekabet gücü 

kazanabilmeleri, hedefe uygun stratejileri belirlemelerine, daha sonrada bunları başarıyla uygulayabilmelerine 

bağlıdır. Bu nedenle, hem sektördeki gelişmelerden hem de turist gönderen ve turist kabul eden diğer rakip 

ülkelerdeki uygulamalardan bilgi sahibi olunması günümüz turizm politikalarının oluşturulmasında bir 

zorunluluk halini almıştır (Bahar ve Kozak, 2005: 115). 
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Kayak faaliyetleri çerçevesinde gelişen kış turizm imkânlarının, turistik ürün bileşenleri ve maliyetler 

açısından rakip merkezlere oranla rekabetçi bir yapı ve karaktere sahip olmaları (İncekara, 1998: 4) talebin 

artmasına neden olmaktadır. 

Kış turizm merkezlerindeki karın yerde kalma süresi, kayak bölgesinin topografik durumu, güneşli 

gün sayısı ve ulaşılabilirlik faktörleri kayak turizminin önemli bileşenlerindendir (Koşan, 1996: 3-6). Ayrıca 

manzara, flora, kültürel değerler gibi faktörlerle birlikte mekanik tesisler, yeme-içme, eğlence üniteleri ürünün 
cazibesini artıran en önemli unsurlardır (İncekara, 1998: 3). Kayak bölgesindeki bu donanım gerek yöre insanı 

gerekse misafirlerin dinlenme talebini karşılayarak turistik alt yapının ana unsurunu oluşturmaktadır. Kayak 

alanlarında uzun vadede başarılı olmanın bir diğer temel unsuru da destinasyonların rekabet yetenekleridir 

(Kämpf ve Kaspar, 2005: 6). 

 

1. DÜNYA KIŞ TURİZMİ 

 

Kış turizmi, odağında kayak sporu bulunması sebebiyle kayak sporuna uygun karlı ve eğimli alanlara 

yapılan seyahatleri ve bu seyahatlerden konaklama hizmetleri basta olmak üzere diğer hizmetlerden 
faydalanmayı kapsayan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (İncekara, 1988: 3).  Kış sporları 

merkezleri, yerleşim alanları, kayak pistleri ve mekanik tesislerden oluşmaktadır. Yerleşim alanları 

tasarımında temel amaç; kış sporları merkezlerinde kış mevsimi, günlük kapasitesi, toplanma yeri 

ihtiyaçlarıyla denge içindeki tesislerin ortaya çıkmasıdır (DPT 2000: 5) .Kayak ve kayakçıların varlığı tahmini 
olarak altı bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İlk kayak kullananlar Norveçliler ve Sibiryalılar olmuştur. 

1890’lı yıllardan itibaren daha fazla sayıda insan kayak kullanmaya başlamış ve ayni yıllarda kayakta teknik 

yenilikler geliştirmiştir ( Fry, 2006: 4). 

1905 yılında Malthias Zdarsky Norveç kayağını Avrupa’ya getirerek kış sporları merkezi olarak 
Alplerin gelişmesinde ilk temel taşı oluşturmuştur Alplerdeki ilk kayak bölgesi 1930 yılında Agnelli (Fiat) 

ailesi tarafından hayata geçirilmiştir. 20. yüzyılın başlangıcında hareketli bir yaz destinasyonu olan Alplerde 

ziyaretçileri taşımada kullanılan mekanik tesis ve otellerin varlığı ayni zamanda kayak sporu için de kısmen 

hazır bir alt yapı oluşturmuş ve spor olarak kayak 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır ( Fry, 2006: 

17). Günümüzde var olan bazı teknik yeniliklerin de bu dönemde geliştirilmiş olduğu düşünülmektedir. 

Kayak sporu (alp kayağı) yaklaşık 80 ülkede yapılmakta ve yılda tahminen 400 milyon kayakçı pistleri 

ziyaret etmektedir. Dünya’da çok daha fazla kayak yapmaya müsait alan olmasına rağmen en az 5 mekanik 

tesisin bulunduğu 2000 kayak bölgesi mevcuttur. Kayakçıların %33’ü Doğu Avrupa’dan ve Asya Pasifik’ten 
gelmektedir. Bu ülkeler günümüzde tüm kayakçı ziyaretçilerinin %21’ini oluşturmasına rağmen gelecekte 

gelişen pazar olarak büyük bir potansiyel taşımaktadır (Vanat, 2012: 21).  
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Grafik 1. Dünya Kayak Pazarı 

 

Kaynak: 2015 International report on mountain tourism - Overview of the key industry  figures for 

ski resorts, April 2015, www. vanat. ch. 

Kış turizminde önemli bir destinasyon olan Alpler, dünya turizm pazarından yaklaşık % 4’lük bir pay 

almakta, bölge bütün kayakçı ziyaretlerinin % 45’i ile uluslararası alanda en önemli seyahat hedefi ve 475 

milyon geceleme ile dünyanın en önemli tatil merkezlerinden biridir (Tourismus Benchmarking, 2010: 10). 
Alpleri %23 oranla Kuzey Amerika takip etmektedir. Üçüncü sırada ise %11’lik payla Batı Avrupa 

gelmektedir. Güney Kore dikkat çeken bir ülke olarak sezonda mekanik tesis başına 48.565 kayakçı taşıyarak 

bir rekor kırmaktadır. Ancak Kanada’da da tesis başına düşen kayakçı sayısı diğer ülkelerden daha fazla bir 

paya sahiptir. Avrupa’yla olan bu farklılık teknoloji ve alt yapıyla yakından ilgili olup, yegâne istisnası lift 
başına 20.000 den fazla ziyaretçiye sahip olan Andora’dır. 1.3 milyar nüfusuyla Çin uzun dönemde en büyük 

ulusal pazarı oluşturmakla beraber günümüzde kayak endüstrisi henüz halka hitap eder durumda değildir 

(Tablo 1 ). Tablodan da görüleceği üzere Avusturya, Norveç ve İsviçre toplumları katılımda birinci sırayı 
almakta, nüfusun en az % 25’i kayak sporu yapmaktadır. Ancak nüfusları çok daha fazla olan ABD, Almanya 

ve Fransa’ da kayak turizmi daha fazla iç turizme hitap etmekte olup, yaklaşık her ülkede 12 milyon yerli 

kayak sever bulunmaktadır. 
Uluslararası alanda en fazla yabancı turisti çeken Fransa, ABD ve İspanya içerisinde sadece Fransa’da 

çok önemli bir oranda olmasa da kayakçılara rastlamaktayız. Hemen hemen ülkelerde kayakçıların büyük 

çoğunluğu kendi ülke vatandaşlarıdır. Sadece dünyada üç ülkede Avusturya, Andora ve İsviçre’de yerli turist 

kadar yabancıların da önemli ağırlığı bulunmaktadır. Yabancı kayakçı turist oranı bu ülkelerde % 50-90 
arasında değişmektedir. 

Fransa, Avusturya ve ABD en fazla mekanik tesise sahip ülkeler olarak yaklaşık 3.000 lifte sahiptir. 

Bu ülkeleri 50 milyondan fazla kayakçı ziyaret etmektedir. ABD son beş yılda kış destinasyonu olarak bu 
ülkelerin başında gelmektedir. Fransa ikinci, Avusturya üçüncü sırada bulunmaktadır. 

ABD, Japonya ve Fransa 200 den fazla kayak merkezi bulunan ülkelerdir. Sadece Avusturya ve 

Fransa’da 10’dan fazla kış tatil köyünü her sezon 1 milyonun üstünde kayakçı ziyaret etmektedir. Yine bu 
ülkelerin her birinde yaklaşık 3.000 mekanik tesis ile dünya kayak merkezleri içerisinde üst sıraları 

oluşturmaktadır. 50 milyondan fazla kayakçının gittiği bu ülkelerin başında 5 yıllık ortalamada ABD birinci 
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sırayı almaktadır. Fransa ve Avusturya’nın çok yoğun bir rekabette bulunduğu pazarda gelecekte bu üç ülkenin 

ayni seviyede kayakçı sayısına sahip olacağı hesaplanmaktadır (Grafik 2). 
 Sezonda mekanik tesis başına düşen 43.139 kayakçı sayısı ile Güney Kore bu alanda üst sıradadır. 

Aynı oran Kanada’da 20.557 kayakçı ile yüksek bir yoğunluk gösterirken Avrupa’da bu yoğunluğun olmaması 

gelişen alt yapı ile izah edilebilmektedir. Kayak endüstrisindeki büyüklüklerin nüfusa orantılı olarak dengeli 
bir dağılımın olmadığı 300 milyon nüfusu bulunan ABD’nin yabancı kayakçı açısından pazarın en büyük 

sahibi olduğu, Avusturya, İsveç ve Norveç %25’in üzerinde yerli kayakçı katılım oranları ile öndeki üç ülkeyi 

oluşturduğu görülmektedir. En fazla yerli kayakçı ABD, Fransa ve Almanya’da bulunmakta her yıl yaklaşık 

12 milyon kayakçı ülkelerindeki kayak merkezlerini kullanmaktadırlar. 
Dünya turizminde ilk üçü oluşturan Fransa, ABD ve İspanya’da yabancı kayakçı açısından 

bakıldığında sadece Fransa’da hissedilir bir ağırlığın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan tabloda yer alan 

hemen tüm ülkelerde yerli kayakçıların pazardaki ana kitleyi oluşturduğu sadece Andora, Avusturya ve 
İsviçre’de % 50-90 arasında yabancı kayakçı oranının olduğu gözlenmektedir (Vanat, 2012). Tablo 1’de 

Dünya kayakçı pazarı değerlendirildiğinde yoğunluğun Batı Avrupa’da olduğu gözlenmektedir. 

 
1.1. Avrupa Kış Turizm Destinasyonu-Alpler 

Turizm endüstrisi, petrol ve otomotiv endüstrisinden sonra dünya ekonomisinin en büyük üçüncü 

ekonomik sektörü konumuna yükselmiştir. Turizm elektronik ve telekomünikasyon iş kolları günümüzde 

büyüme gösteren sektörler olarak sayılmaktadır. Uluslararası turizm 1970-2011 yılları arasında her yıl yaklaşık 
166 milyon turist artışıyla 1.035 milyona yaklaşmıştır (Travel and Tourism Economic Impact 2012). Bu 

gelişmenin önemli nedenleri arasında refahın artması, daha fazla boş zaman, sürekli iyileştirilen ulaşım 

olanakları ile turizm arzındaki alt ve üst yapı yatırımları gelmektedir. Büyümenin, Dünya Turizm Örgütü 
projeksiyonlarına göre 2020 yılında 1,6 milyar turist uluslararası dolaşımda olacağı yönündedir. 

Alp bölgesi uzun yıllardan beri dünya turizminden önemli pay almakta, dağ ve kış turizminin önemli 

destinasyonlarından biri konumundadır. Günümüz Alp bölgesi (8 Ülke; Almanya, Fransa, İtalya, FL, Monako, 

Avusturya, İsviçre ve Slovenya) 11.500 mekanik tesis (gondol lift, teleski, telesiyej) 25.000 km uzunluğunda 
toplam 18.000 kayak pisti her yıl yaklaşık olarak kayak yapmak üzere gelen 20 milyon ziyaretçiyi 

ağırlamaktadır (Tablo 1). Sadece Avusturya ve Fransa’da her sezon bir milyon kayakçıyı ağırlayan 10’ dan 

dan fazla kayak merkezi bulunmaktadır. Bu büyüklükler açıkça kayak sporunun artık bir kitle sporu olduğunu 
ve kitle turizmine yol açtığını ifade etmektedir (Tourismus Benchmarking, 2010: 40). 

 

Grafik 2: Kayak Merkezleri Dağılımı 

 
Kaynak: 2015 International report on mountain tourism - Overview of the key industry  figures for ski 

resorts, Nisan 2015 
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Tablo 1. Kayakçı Pazarı 

Pazar Ülke Giden Kayakçı 

Sayısı(milyon) 

Destinasyon Ülke Gelen Kayakçı. 

Ziyaretçi Sayısı 

(milyon) 

Almanya 4.25 Avusturya 4.6 

İngiltere 2.25 Fransa 2.3 

Hollanda 0.9 İtalya 1.5 

Rusya 0.7 İsviçre 1.4 

Belçika 0.5 ABD 0.4 

ABD 0.45 Kanada 0.4 

İsviçre 0.4 Çek Cum. 0.35 

Brezilya 0.35 Andora 0.3 

Fransa 0.35 Slovakya 0.2 

İtalya 0.35 Norveç 0.2 

Kaynak: Demiroğlu, O., C., Kayak Turizmi Forumu'ndan Kayak Turizmi Politikasına Notlar, 2015 

 

Avrupalının seyahat hedefinde %11’lik bir paya sahip olan Alpler deniz, kum, güneş ve şehir 

turizminden sonra en önemli üçüncü pazar segmenti konumundadır. Bölge 5 milyon yatak, 60 milyon varış, 
ortalama 6,2 gün kalış süresi, 370 milyon geceleme, 900 milyon geceleme kapasitesi, 26 milyar Euro turistik 

ciroya sahiptir (Ennemoser 2013:4).  

Dağ ve Kış turizmine örnek gösterilebilecek Alplerdeki turizmin önemi, özellikle yarattığı istihdamdan 
ötürüdür. Turizm sektöründeki istihdamın etkisine ait çok kesin rakamlar olmamakla beraber, sektörün ana iş 

kollarından biri olan yiyecek-içecek işletmelerinde Alp Bölgesi’nin tamamında istihdamın % 7’si bu 

işletmelerde bulunmaktadır. Turizm sektörünün istihdama olan tam katkısının bunun çok üstünde olduğu, 
yapılan birçok mukayeseli çalışmada sadece restoranlardaki istihdam payının doğrudan ve dolaylı etkileri ile 

birlikte yukarıdaki oranın 2 katı olduğu ifade edilmektedir. BAKBASEL araştırmaları bölgede turizmin toplam 

istihdamda % 15’lik bir paya sahip olduğunu ifade etmektedir (Tourismus Benchmarking, 2010: 40). 

Alpler’deki altı bölgede (Berner Oberland, Graubünden, Wallis, Tirol, Salzburg ve Südtirol) turizm 
öncü sektör konumundadır ve istihdamın % 10’dan fazlası bu alanda bulunmaktadır. Mesela Turizm 

sektöründe istihdamın payı Wallis’de % 27 civarındadır ve katma değer etkisi % 25 olarak hesap edilmektedir. 

Graubünden kantonunda turizm bölgesel ekonomik faaliyetlerin % 30’unu oluşturmaktadır. Ancak Alp 
sahasındaki bütün bölgelerde turizmin motor sektör olduğunu söylemek de mümkün değildir (Tourismus 

Benchmarking, 2010: 41). 

 

1.2. Türkiye’de Kış ve Kayak Turizmi  

Türk turizminin gelişmesi ve dünya pazarlarından önemli bir pay alması genel turizm politika hedefleri 

içindedir Kış turizmi açısından bu bağlamda çok sayıda bölge ve yöre kapsamlı teknik ve iktisadi bir planlama 

ile devasa boyutlarda harcamalarla kayak turizmi için yatırım yapmaktadır. Mevcut kayak bölgeleri 
genişletilmekte, yeni mekanik tesisler birbirleriyle bağlantılı hale getirilmektedir. Yatırımlar ve tesisler sadece 

iç pazara yönelik olmayıp Universiade 2011 gibi uluslararası organizasyonlarla da Türkiye, dünya kayak sporu 

aracılığı ile kış turizm pazarından pay almaya çabalamaktadır. 
Türkiye kayak turizmi henüz pazara yeni girmekle beraber dikkate değer başarılı gelişmeler 

sergilemektedir. 1991 yılında DPT Müsteşarlığı tarafından Uluslararası bir konsorsiyuma hazırlattırılan "Kış 

Turizm Master Planı" çerçevesinde bölgede kış sporu imkânları incelenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur.  

Tablo 2’de görülebildiği gibi yürütülen bu çalışmalarla 28 adedi kış turizm merkezi olarak ilan edilmiş 
48 adet potansiyel kış turizm alanından 18’inin imar planları tamamlanmıştır. Yapılacak yeni yatırımlarla 

hâlihazırda kış turizmine hizmet veren 9.549 yatak kapasitesinin 78.645’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri ile Avusturya örnekleri incelendiğinde dağ ve kış turizmine hizmet veren 
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yatak sayısı toplamının genel yatak sayısı içinde 1/2 ile 1/4 oranında yer tuttuğu görülmektedir. Türkiye için 

ise bu oranın önümüzdeki beş yıllık dönemde 1/10 düzeyinde olması planlanmaktadır. 
Bu doğrultuda yapılan yatırımlar ve tanıtım büyük önem taşımaktadır. Bu yatırımlara en iyi 

örneklerden biri 2011 yılında Erzurum’da yapılmış ve Erzurum 2011 Universiade Kış Oyunları Türkiye’nin 

kış turizmi tanıtımı açısından önemli bir atak olmuştur. 1.593 sporcunun katıldığı ve 8.500 kişinin çalıştığı 
organizasyonu 170.000 kişi izlemiştir. Buz Pateni, lBuz Hokeyi, Curling salonları, suni kar göletleri, atlama 

kuleleri, sporcu otelleri gibi birçok tesisin inşa edildiği organizasyonda ulaşım, iletişim gibi altyapı masrafları, 

konaklama bedelleri, işçi ücretleri dâhil toplam 600 milyon TL’yi geçen bir harcama yapılmıştır (Erciyes 

Master Planı, 2013:12). 
Diğer taraftan Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda Kış Turizm Proje geliştirme çabasına girmiş, 8 

milyon 800 bin Avro bütçe ile “Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridoru” Projesini gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır. Proje ile sözü edilen illerde turizm girişimleri için olumlu bir iş ortamı yaratılması amaçlanarak, 
kurumsal düzenlemeleri yapılmış ve  organize olmuş bir altyapının kurulması öngörülmüştür. Doğal kaynaklar, 

turistlerin destinasyon seçimini yönlendiren ve etkileyen en önemli unsurlar olarak görülmektedir (Bahar ve 

Kozak, 2005: 86). Ancak kayak endüstrisinin gelişmesi sadece ekonomik sonuçları ile değerlendirilmesinin 
uygun olmayacağı endüstrinin aynı zamanda ekolojik sonuçlarda doğurduğu bir çok çalışmanın konusu haline 

gelmiştir. Türkiye, toplam nüfusun kar sporlarına katılımının en düşük olduğu ülkeler arasındadır. Bu 

tahminlere göre Türkiye’de en iyimser yaklaşımla 1 milyon kayakçı olduğu belirtilmektedir(Grafik 3). Ancak 

Türkiye, dünyada nadir rastlanan havaalanı – kayak merkezi yakınlığı (ör.; Erzurum- Palandöken, Erzincan-
Ergan, Kayseri-Erciyes, Bursa-Uludağ vb) avantajını kullanması halinde  uluslararası pazarda önemli bir yere 

sahip olma potansiyeli taşımaktadır.  

 

Tablo 2. Türkiye Kayak Merkezleri 

No TM / KTKGB 

PLAN 

DURUMU 
YATAK 

KAPASİTESİ 
MEVCUT MEKANİK 

TESİSLER 

ÇDP NİP/UİP Mevcut Hedef Adet 
Kapasite 

(kişi/saat) 

Uzunluk 

(m.) 

1 Erzurum Palandöken Kış Sporları TM VAR VAR 2466 8850 16 24563 25788 

2 Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi TM VAR VAR 1600 4300 20 15000 18514 

3 Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı VAR VAR 1580 4000 14 7000 10380 

4 Kayseri Erciyes Kış Sporları TM VAR VAR 920 6000 15 22750 25689 

5 Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Sporları TM VAR VAR 917 1300 2 1439 1593 

6 Kocaeli Kartepe TM VAR   800 1000 4 6400 3250 

7 Kars Sarıkamış Kış Sporları TM VAR VAR 639 12000 3 4148 5573 

8 Isparta Davraz Dağı Kış Sporları TM VAR VAR 467 1600 4 3800 3577 

9 
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe 

KTKGB 
  VAR 60 400 1 1200 1588 

10 Bayburt Kop Dağı TM VAR VAR 60 810 1 600 1220 

11 Gümüşhane Zigana Turizm Merkezi VAR VAR 40 470 1 843 661 

12 Erzincan Ergan Dağı KTKGB VAR VAR   8000 3 3450 6967 

13 Samsun Ladik Akdağ Kış Sporları TM   VAR   800 1 800 1360 

14 Denizli Tavas Bozdağ KTKGB VAR     2250 1 500 612 

15 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB VAR     8000       

16 Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları TM VAR VAR   5600       
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17 
Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları 

TM 
VAR VAR   4250       

18 Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları TM VAR VAR   3000       

19 Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları TM VAR VAR   1600       

20 
Muğla Fethiye Seki Eren Dağı Kış Sporları 

TM 
VAR     1500       

21 Aksaray Hasandağı Kış Sporları TM VAR VAR   1235       

22 Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları TM VAR     1180       

23 Artvin Kafkasör KTKGB   VAR   500       

24 Antalya Alanya Akseki TM               

25 Bitlis Sapgör Kış Sporları TM               

26 Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası KTKGB               

27 Malatya Hekimhan Yamadağı KTKGB               

28 Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM               

  TOPLAM 20 18 9549 78645 86 92493 106772 

 1-8 FAAL OLAN TURİZM MERKEZLERİMİZ (8 ADET) 

 9-

13 
TAM ANLAMIYLA FAAL OLMAYAN MERKEZLERİMİZ (5 ADET) 

    Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/  

Ülkenin topografyası, iklim şartları, bulunduğu coğrafik konumu, çekici manzaraya sahip alanları ve 
misafirperver halkı kış sporları için uygun potansiyeller taşımaktadır. Grafik 3’ de Türkiye Kış Turizm 

Merkezleri ve kayakçı sayıları verilmektedir. Göstergeler Türkiye’nin kış turizminde ve kayakçı sayılarında 

Fransa, Avusturya, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerin çok gerisinde bulunduğunu göstermektedir.  
 

Grafik 3. Türkiye Kayak Turizmi Göstergeleri 

 

    Kaynak: Vanat, 2015 International report on mountain tourism - Overview of the key industry 
     figures for ski resorts, Nisan 2015, www. vanat. ch 

 

 

 



53    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Tablo 3. 2014 Yılı Türkiye Geneli ve Bazı Kayak Merkezleri Geceleme Sayısı ve Türü 

Geceleme Genel Toplam Turizm İşl. Belgeli Belediye Belgeli 

Türkiye 181.693.490 130.029.917 51.563.573 

Bursa    2.280.176     1.210.378   1.069.798 

Erzurum       572.446        315.998       256.448 

Kayseri       498.924        374.324       124.600 

Bolu       691.755        407.963       283.792 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/ 

  

Tablo 3’te Türkiye genelinde 2014 yılı içerisinde konaklama tesislerinde toplam 181.693.490 geceleme 
yapıldığı görülmektedir. Bu sayıyı büyük kayak destinasyonlarının bulunduğu Bursa, Erzurum, Kayseri, Bolu 

gibi illerdeki toplam gecelemelerle oranladığında yüzde 2 gibi düşük bir rakam çıkmaktadır. 

 
1.3. Kış Turizminde Gelişmeler 

Turizm sektöründe fiziki coğrafya ve iklim faktörlerinin yanında, doğal kaynaklar rekabet gücünün 

önemli unsurlarıdır (Hallman, Breuer 2010: 211-233). 

Kış turizmi için belli bir yükseklik ve eğim ile kayak sporunun yapılabilmesine uygun mekânlar ve 
kayağa uygun kaliteli kar gerekmektedir. (Won, Hwang, 2009: 17-27). Ayrıca yüksek yerlere kayakçıları 

taşıyacak telesiyej, teleski gibi araçlar da kış turizminin ihtiyaç duyduğu temel altyapı unsurlarındandır.  

Kış turizmi,  sezonunun uzunluğu ve karın yerde kalma süresi ile doğru orantılıdır. Kış turizmi 
potansiyeline sahip bir bölgenin bu potansiyeli değerlendirebilmesi için gerekli unsurlardan biri de konaklama 

ve ulaşımdır. Belli yüksekliklerde konaklama tesisleri kurmak ve hizmet kalitesinde sürdürülebilirliği 

sağlamak önemlidir. Turistik ürününün bileşik ürün özelliği nedeniyle karlı ve eğimli arazi parçalarında 
ulaşıma sürekli açık olarak bulundurulacak karayolu ve havaalanı hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanında 

yeme içme ve eğlence işletmelerinin bulundurulması ürün cazibesini artıracak temel bileşenlerdendir 

(İncekara, 1998: 3). 

Grafik 4. Kayakçı Gün Sayıları 
 

 
Kaynak: Vanat, 2015 International report on mountain tourism - Overview of the key industry 

 figures for ski resorts,  

 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/
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 Restoran seçimi, gece hayatı, birinci sınıf otel odalarında, arzu edilen hedef görüntü, emniyet ve 

güvenlik, genel maliyetleri göstergeleri, kültür ve tarih turizmi tedarikçiler için büyük önem taşımaktadır. 
Örneğin, kış sporları aktiviteleri, açık hava etkinlikleri, ya da sağlıklı yaşam faaliyetleri karışımı önemli bir 

göstergedir (Hallman, Breuer 2010: 211-233). 

 Spora ve fiziksel aktiviteye dayanan seyahatler hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. Spor turizmi 
1980’li yılların başından itibaren önemli bir ivme kazanmıştır. Ancak büyüme 1980’li yılların sonlarında yerini 

düşüşe bırakmıştır (Hudson, 2000: 363-368). Hudson bu düşüşün nedenini 1993 yılındaki ekonomik krize 

dayandırmakta o tarihten itibaren de kayakçı turist sayılarının gittikçe azaldığını ifade etmektedir. Williams ve 

Dosa   (Williams,  Dossa,  1995: 62-3 ) kayakçı sayısındaki düşüşü finansal nedenlere bağlamaktadırlar. 
Williams ve Basford maceraperest ve sosyal aile grupları üzerinde yaptıkları araştırmada maliyet-finans 

baskısının her iki grupta da belirgin olarak hissedildiğini ifade etmektedirler (Williams, Basford, 1992: 222-

235).  
Ayrıca kayakçı olmayan turistlerinde kayak satın alma arzularının olmayışı ve tatilin pahalı geldiğini 

ikinci önemli neden olarak ifade etmişlerdir. 

Dünya kış turizminde aşama kaydetmiş ülkeler ve bu ülkelerdeki kayak alanları bir dizi sorunla karşı 
karşıya gelmiş (Elsasser, Bürki, 2007: 865 – 875)  , kayak pazarında kısmi bir daralma ve kayakçı sayılarında 

düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Ekonomik durgunluk, iklim değişiklikleri ve çevresel sorunlar bu değişimin 

başlıca nedenleri olarak görülmektedir (Canadian Ski Council, 2009). Doğal peyzajın korunmaması, iklim 

değişiklikleri ve buna bağlı olarak karın az yağması ve yerde kalış sürelerinin kısalması, sertleşen destinasyon 
rekabeti, demografik yapıdaki değişimler kayakçı sayılarındaki düşüşün nedenleri arasında sayılmaktadır 

(SpEA, 2008: 45  ).  

Gilbert ve Hudson (Gilbert,  Hudson, 2000: 906-925) kayakçılar için katılımda birinci engelin yetersiz 
kar örtüsü olduğunu ifade ederler. Ayni araştırmada erkek kayakçılarda katılımın önündeki en büyük 

engellerden birinin de eşlerinin katılma isteğinin olmaması gösterilmektedir. Erişebilirlik, kişisel nedenler, 

maliyetler, zaman, kalabalık ortam ve bakımsız tesisler kayakçı ve snowboardcıların katılımını engelleyen 

önemli kısıtlar olduğu ifade edilmektedir (Jackson, 1993: 129-149).  
Kayak endüstrisinin problemi bu sporu yapmanın pahalı olduğu algısına dayandırılmakta, ekonomik 

krizlerin bu sektörün aksamasına yol açtığı ileri sürülmektedir (Brandon, 2011: 4). Devasa boyutlarda 

yatırımların yapıldığı kayak merkezleri bu gerilemenin ekonomi üzerinde yarattığı etkileri hesaba katmak ve 
dikkate almak zorundadırlar. 

 Düşüşü önlemek için bir çok kış turizm merkezi, geleneksel kayak faaliyetleri ötesinde snowboard 

dersleri, golf, kürek, rafting, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, binicilik gibi operasyonlarını farklılaştırmaya 
gitmiştir (Scott ve McBoyle 2007: 1411-1431). 

 Bundan başka birçok kayak merkezi gelirlerini artırmak üzere telesiyej, kayak okulları, kayak 

malzemesi ve kıyafeti satan mağazalar, oteller, restoranlar ve otoparklardan oluşan hizmet sunmaya 

başlamışlardır ( Bull, 2005: 25-38). Bazı kayak merkezleri de yüzme havuzu, buz paten pisti, tenis kortları, 
rehberli yürüyüşler, bisiklet yolları, hayvanat bahçeleri, oyun alanları, su kaydırağı hizmetleri sunmaktadırlar 

(Hudson ve Gross, 2005: 188-204).  

Yatırımcılardan bir kısmı ise kar garantili tatil paketi sunmak üzere yapay kar sistemlerini geliştirmek 
ve daha yüksek rakımlarda yeni pistler açmak suretiyle kayak ve snowboard mevsimini uzatmak gayreti 

içindedirler. Kayak sektörünün dinamik yapısı ve devasa boyuttaki yatırımlar nedeniyle kayak turizmine 

katılımı engelleyen kısıtlamaları anlamak işletmeciler ve yatırımcılar için hayati önem taşımaktadır ((Scott ve 
McBoyle 2007: 1411-1431). 

 

2. KIŞ TURİZMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 

 
Kayak merkezlerinde tartışılan önemli bir konu iklim değişiklikleri ve çevresel sorunlardır. Küresel 

iklim sıcaklıkları gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktayız. Kış spor merkezlerinin seçiminde kar güvenirliği en 

önemli rolü oynamakta, bugün ortalama 1200 metre rakımda bulunan kar güvenirliği sınırlarının 2050 yılına 
kadar 1500 metre sınırına çıkacağı hesap edilmektedir (Resim 1). Turizmciler ve planlamacılar konunun 
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bilincine varmış ve büyük olasılıkla ileride ortaya çıkacağı tahmin edilen değişimlere hazır olunması halinde 

kayak turizminin varlığını sürdürebileceği konusunda hemfikir haldedirler. 
 

Resim 1. Kar Güvenirliği

 
 

 

1.3. Doğal ve yapay kar güvenirliği 

Kar yoksa kayak turizminden bahsedilemez. Bu basit ifade kış turizminin iklimle olan ilişkisini ve 
konunun hassasiyetini göstermektedir. Kar yağışlarının yeterli olmadığı ve beklenmeyen iklim 

değişikliklerinin ortaya çıkması halinde çare olarak yapay kar sistemleri kullanılmaktadır. Ancak bu durum 

sadece kar yoğunluğunun artırılmasında işe yaramakta ve daha fazla kar elde etme anlamına gelmektedir. 
Yüksek miktarlarda su ve enerji tüketimi dolayısıyla daha yüksek maliyetler bu sistemin doğurduğu sonuçlar 

olmaktadır. 

Kar güvenirliğinin farklı tanımları yapılmakta olup kayak turizmi açısından 100 gün kuralı diye ifade 

edilen terim kullanılmaktadır. Kış turizm merkezlerinde yatırımların ekonomik anlamda verimliliği, sezonda 
en az 100 gün süreyle kar örtüsünün varlığını talep etmektedir (Witner,1986). Çok da açık olmayan bu 

tanımlama kayak sezonunun sınırları, asgari kar kalınlığı gibi ölçütleri açıklamamakla beraber her sezonda mı 

100 gün kuralının yerine getirilip getirilemeyeceği konusu muğlak görünmektedir. Kar yağışları bakımından 
kötü geçen yılları kompanse eden sonraki sezonlarda, mesela 10 yıllık bir kış periyodunda en az 7 yılın 100 

gün kuralını yerine getirmesi (Abbeg, 1996), yine 10 yıllık bir kış periyodunun 7’sinde 1 Aralık - 15 Nisan 

arasında en az 100 gün 30 - 50 cm arasında kar örtüsünün var olması gerektiği (Bürki, 2000) uzmanlarca dile 
getirilmektedir. Sonuçta 100 gün kuralı karşılanıyor ise kayak merkezleri için müspet koşullar ve yeterli 

potansiyeller var diye kabul edilmektedir. Ancak Witmer’in telkin ettiği 100 gün kuralını,  kayak merkezi 

karlılığının göstergesi olarak değerlendirmek çok isabetli görülmemektedir.  

Uzun zaman diliminde yeterli ve güçlü kar örtüsünün varlığı bir kayak merkezinin başarı ve 
başarısızlığına etki eden gerekli şarttır ancak yeterli faktör değildir. Bu anlamda 100 gün kuralı Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da bulunan çok sayıda kayak operatörü ve işletmecisi tarafından şimdilik kabul edilen bir 



56    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

durumdur (Abbeg 2007,Scott 2008). Sonuç olarak bu kural doğal ve teknik kar güvenirliğinin analizinde 

değerli bir çalışma aracı haline gelmiş diğer göstergelerle de desteklenmiştir. Bu göstergelerin içerisinde 
özellikle sezona erken başlangıç, kayak merkezinin imajı, müşteri rezervasyon davranışlarını ve bilet satışlarını 

olumlu yönde etkilemektedir.  

Doğal kar şartları ve doğal kar güvenirliği yıllık dalgalanmalara neden olmakta, kayak turizminde yeterli 
kar örtüsünün olmadığı hallerde ortaya çıkan sonuçlar birçok çalışmanın konusu olmuştur(Abegg ve Froesch 

1994, Dawson ve diğerleri 2009, Steiger 2011).  Araştırmarın sonuçları değerlendirildiğinde ortak olarak; 

1. Kar yağışlarının yetersiz olduğu kış aylarında sezon süresi kısalmakta ve buna bağlı olarak 

talep daralarak ticari faaliyetler olumsuz olarak etkilenmektedir. 
2. Daha küçük ve rakım itibariyle daha aşağı alanlarda büyük merkez ve yüksek bölgelere göre 

etkilenme daha fazla olmaktadır. 

3. Karın yetersiz olduğu kış aylarında ortaya çıkan sonuçların araştırıldığı bölgelerde olumsuz 
etkiler yapay kar sistemlerinin kullanılması suretiyle azalma temayülü göstermektedir. 

OECD tarafından yapılan bir araştırma (Abegg2007) bugün Alplerde bulunan kayak alanlarının %91’i 

100 gün kuralına bağlı olarak performans göstermekte, ancak +1C sıcaklık artışında bu oran %75, + 2C artışta 
%61’e, +4C artışta ise %30’a düşeceği ifade edilmektedir.  

    

Tablo 4. Doğal Kar Güvenirliği Olan Kayak Merkezleri 

 
Kaynak: Abegg/CIPRA International, 2011 
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Tablo 5. İklim Değişiklikleri - Senaryolar 

 
Kaynak: Abegg/CIPRA International, 2011 

 

 

1.3. Yapay Kar Sistemlerinin Kayak Alanlarına Etkileri 

Yapay kar sistemleriyle ilgili yapılan çok sayıda araştırma (Scott ve diğerleri 2003, Scott 2007,Steiger 

ve Mayer 2008, Dawson ve diğ.2009, Steiger 2010, Rixen ve diğ.2011) kayak bölgelerine iklim 

değişikliklerinin etkilerini yapay karlama yoluyla daha az etkilenir hale getirilebileceğini göstermektedir. 

Sistemlerin çoğaltılması yanında en uygun alanların seçimi kayak turizminin yoğunlaşabileceği 
merkezler olabilecektir. Ancak yapay kar sistemlerinin de geçici süreler için önlemler olarak destek 

sağlayacağı araştırmaların ortaya koyduğu bir sonuçtur. Gelecekte daha fazla karlama yapılması yapay kar 

güvenirliği için gerekmekte, bu durum özellikle rakımın daha düşük olduğu alanları ilgilendirmektedir. 
 

1.4. Yapay Karlamanın Sınırları 

Son yirmi yılda yüz milyonlarca Frank yapay kar sistemleri için yatırım yapılmış, bu yolla Alp kayak 
alanlarının yaklaşık yarısında yapay karlama yapılmıştır(Tablo4). Bu çerçevede gelecekte kar güvenirliğini 

garanti altına almada suni karlamaya giderek artan ihtiyaç evvel emirde su ve enerji kaynaklarına ihtiyaç 

duymakta bu da ilave maliyetler getirmektedir. Yapay kar sistemlerinin ortaya çıkardığı ekolojik maliyetler de 

detaylı analizlerle araştırılması ve göz önünde tutulması gereken diğer önemli bir husus olmaktadır(Abbeg 
2011b, Rixen 2011).  

 

1.5. Su Tüketimi 

Yapay kar sistemlerinin enerji ve su tüketimi çevresel anlamda konunun en önemli yönünü 

oluşturmaktadır. Genel olarak su ve enerji tüketimi öncelikle turistik işletmelerin tüketimi olarak algılansa da, 

yüzme havuzları, saunalar ve wellnes arzında azımsanamayacak bir tüketim söz konusudur. Burada tartışılan 

kaynakların etkili ve ekonomik kullanımının nasıl olacağıdır. Bir metreküp kar üretimi karın kalitesine göre 
değişmekle beraber 250-300 litre arasında suya ihtiyaç duymaktadır. Bir metre küp kar ancak, 30 cm. 

kalınlığında ve 1.7 m. x 1.7m. lik bir alanı donatır. 30 m. x 400 m. boyutlarında bir kayak pisti (30 cm. 

kalınlığında) için yaklaşık bir milyon litre su kullanılmaktadır. Bu miktar ebatları 25 x 20 m., derinliği 2m. 
olan bir yüzme havuzundaki kullanılan suya eşittir. 

Diğer taraftan 30 cm kalınlığında 1 metrekare yapay kar alanı elde etmek için tüketilen enerji yaklaşık 

2 kilowat saattir. Bir hektarlık alanın yapay karlama sistemi ile (30 cm kalınlığında) donatılmasında yaklaşık 
20.000 kWh enerji kullanılmaktadır. Ortalama dört kişilik bir ailenin yıllık enerji tüketiminin 4.000 kWh 

olduğu kabul edilirse beş katlık bir enerji sarfiyatı bir hektarlık alanın karlamasına karşı gelmektedir. 
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Modern bir yapay kar tesis kurulumunun yaklaşık maliyeti karlama yapılan her bir km. pist için 650.000 

avrodur. Tesisin yıllık bakım masrafı ise km. başına 35.000 avro civarındadır. 
Konuyla ilgili literatürde yapay kar sistemlerinin maliyetleri çok yönlü olarak ele alınmış, bu durumu 

Lang tarafından (2009) ; 

 Yapay karlamanın her kilometresi için 750.000-1.000.000 

 İşletme masrafları için 20.000-100.000 

 30.000-50.000 m3’lük gölet için 1,5-2,5 milyon, 80.000 m3’lük gölet içinse 3-3,5 milyon isviçre frangı 

tutarında bir harcama gerektiği  hesap edilerek sistemin ihtiyaç duyduğu harcamaya dikkat çekilmiştir  
Ayrıca “snomax” gibi enzimlerle kar üretimi imkân dâhilinde olmakla beraber, üretim ancak donma 

noktası sıcaklığında gerçekleşebilmektedir. Ancak bu katkı maddelerinin kullanımına Almanya, Avusturya ve 

İtalya’da izin verilmezken İsviçre, Fransa ve Kuzey Amerika’da bu enzimler kullandırılmaktadır. Yapay kar 

sistemleri alt yapısı dağlarda tahribat yaratmakta, özellikle 2000m. üzerindeki yüksekliklerde de vejetasyon 
sürelerini kısaltmaktadır.  

Günümüzde turizm sektöründe bulunan aktörlerin, tüketicilerden önemli bir kesimin ve yerel 

politikacılar gibi paydaşların, “toprağın korunması, atık yönetimi ve çevre sorunları” konularında daha bilinçli 
hale geldiğini bazı göstergelerden anlamaktayız. Kayak merkezleri ve dağlık alanlardaki destinasyonlar, 

beklentilere cevap vermek üzere sektörel sorunların çözümüne cevap aramaktadırlar. Küresel bir yaklaşım 

gerektiren bu tartışmalarda ciddi bilgi eksiklikleri de tespit edilen bir durumdur. Birçok farklı görüş ve fikir 
göz önüne alındığında “sürdürülebilir” kayak turizminin çok da kolay olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kayak turizminde sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilmesi öncelikle sektörel çabaları gerekli 

kılmaktadır. Kayak Bazı kayak merkezleri mesala Fransa’da Montgenevre, Maribel, Avorioz “kalite 

sertifikaları” ve iç denetçiler tarafından yapılan “uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem 
denetimi” faaliyetleri sonucunda düzenlenen “nihai raporlarla” destinasyonları yönetmekte ve  Les Gets 

(Fransa), Werfenweng (Avusturya), Arosa (İsviçre),  Latemer (İtalya) gibi Alp Birliği (Alp Pearls) üyeleri 

turistik akımların olumsuz etkilerini frenlemeye çaba gösterirken, sezonluk çalışan personelin yaşam koşulları 
gibi sosyal sorunların önemini ve çözüm yollarını da   tespite çalışmaktadır.   

Günümüz uygulamalarında kış turizmini geliştirme modeli giderek artan pahalı yatırımlara 

dayanmaktadır. Mekanik tesisler, teleferik ve telesiyejler sistemin ana merkezinde bulunmakta ve bu merkezler 
yoğun rekabet şartlarında alt yapı, kentleşme alanlarında yarışmaktadırlar. Bu yarış kısa zaman önce ortaya 

çıkan çok sayıdaki rakip ülkelerin yeni hizmet sunumlarıyla daha yoğun hale gelmiştir. 

Alplerin büyük kayak merkezlerinde saatte 60.000-80.000 kişi mekanik tesislerle taşınırken, orta 

ölçekteki merkezlerde bu sayı 30.000-50.000, daha küçük kayak alanlarında ise 5.000-20.000 arasındadır. 
Müşteri taleplerine cevap veren konforlu mekanik tesislerde bir koltukta bir kayakçının ortalama iniş veya 

çıkış süresi 5 dakika sürmekte, tüketilen enerji ayni sürede bir odadaki floresans lambanın sarfiyatına eşit 

gelmektedir. Her biri 80 kg. ağırlığında olan ve dört koltuklu saatte 2.400 kişinin taşındığı bir telesiyejde 
tüketilen enerji 500-600 kilowat/saattir. Koltukların ağırlığı (4 koltuklu x 600 sandalye) yaklaşık 250 kg. olarak 

hesap edilmiştir. Ayni tesisin hareket halinde boş olarak sarf ettiği elektrik ise 150 kw/h. dir. 

 

2. KIŞ TURİZMİNDE TÜKETİCİ TALEP VE BEKLENTİLERİ 

 

2.1. Kayakçı Talep ve Beklentiler 

Araştırmacılar, tüketicilerin satın alma kararlarını verirken onların kayak alanlarındaki çevresel tutum 
ve davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği üzerinde durmaktadırlar. 

Hudson ve Ritchie kayakçıların bu konuda iyi bilgilendirilmediği, ancak çevresel politikaların ve inisiyatiflerin 

uygulandığı kayak alanlarında ziyaretçilerin daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarına işaret etmektedirler 
(Hudson,  Ritchie, 2001: 1-22 ) 

Kayak endüstrisinin bu sorunlar nedeniyle orta gelir gruplarından harcama kalıpları en yüksek gruplara 

kadar uzanan tüketicilere yönelik stratejiler geliştirmek ve buna uygun ürün tasarımlamak çok daha önemli 

hale gelmiştir (Flafestad, Hope 2001: 445-461). Birçok çalışma destinasyon seçimini etkileyen faktörleri 
incelemiş kar durumu ve kalitesi, sunulan hizmetler, pistler, barınma, eve yakınlık, eğlence opsiyonları, 
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erişebilirlik, lift bilet fiyatları, gece hayatı, kiralık malzeme ücretleri, pistlerin zorluk derecesi önemli faktörler 

olarak zikredilmiştir (Klenosky, USSA, Morey, Redington, Siomkos).  
 Ayni zamanda destinasyonun imajı ve turist davranışlarına olumlu katkıda bulunduğu gözlenen 

faktörler de birbirleriyle ilişkilidir. Destinasyonun yeniden kayakçılarca tercih edilmesinin nedeni imaj ve 

niyet arasında olumlu bir iç etkileşim sonucu olduğu teyit edilmiştir (Hallman, 2010: 211-233). Benzer bir 
ilişki spor turistlerinin tatmini ile tekrar gelme niyeti arasında da bulunmuştur (Biegne et al. 2001: 607-616; 

Shonk, Chelladurai, 2008: 587–602) . 

 Altyapı, erişilebilirlik, misafirperverlik, mevcut faaliyetlerin karışımı ve hedef algılanan imaj misafir 

memnuniyeti için önemli faktörlerdir. Kayak turistleri beklentilerine cevap veren kayak merkezlerinin tüketici 
satın alma tutumlarını değiştireceği ve bunun konaklama işletmeleri doluluk oranları sonucunu doğuracağı 

düşünülmektedir. 

Doyeon ve arkadaşları kayakçıların destinasyon seçiminde ve tercihlerinde etkili olan kar kalitesi, 
yollar, seyahat süresi, maliyet ve aktivite çeşitliliği gibi faktörlerin büyük ölçüde göreceli olarak önemli 

olduğunu vurgularken (Doyeon et al. 2008: 249-271 )  Hallman ve arkadaşları da güvenlik ve bekleme 

sürelerinin rekabetin önemli bir bileşeni olduğunu ifade ederek yönetimlerin dikkatlerini çekmektedirler 
(Hallman et al. 2012: 1-23). Pazar talep ve beklentilerini etkin şekilde karşılamak için bu tür araştırmaların 

rekabet edebilir bir destinasyon anlayışı geliştirmede yönetimlere yararlı olacağı varsayılmaktadır.  

Tablo 6, Grafik 5 ve 4 kayakçı talep ve beklentilerini özetler niteliktedirler. 

 

Tablo 6. Kayakçı Talep ve Değerlendirmeleri 

 
Kaynak: Witmer, A.,2011:44 

 

 

 

 
 

 



60    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Grafik 5. Aktiviteler                                                Grafik 6. Tercihler 

 
Kaynak: Hochschule München – Fakultaet Tourismus 

 

Şekil 1 kış sporlarında müşteri memnuniyetini sağlayan parametreleri göstermektedir. Turizm 

sektöründe rekabet eden ülkelerin ya da işletmelerin çok değişik ve karmaşık faktörlerin etkisi altında 
olduğundan (Bahar ve Kozak, 2005: 85) uzun vadede rekabet gücünü koruyabilmek için kar, mekanik tesisler, 

konaklama ve yiyecek-içecek, kısa sürede pistlere ulaşım öncelikli arzı oluşturmaktadır.  

 
Şekil 1. Kış Destinasyonlarında Genel Talepler 

Kaynak: Roth ve diğerleri 2001: 17 
 

2.2. Destinasyon Yönetimi 

Destinasyon başarısında ve rekabet avantajı sağlamasında sırf turizm endüstrisindeki içsel faktörler 
etkin olmayıp, ayni zamanda dışsal faktörleri de dikkate almak gerekmektedir (Kämpf, R., Kaspar, W. , 
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2005:119). Şekil 2’ de destinasyon sistemindeki içsel ve dışsal faktörler gösterilmektedir. İçsel faktörler 

özellikle turizm endüstrisinin kontrolünde bulunurken, dışsal faktörler endüstrinin kontrolü dışındadır. 
 

 
Şekil 2. Destinasyon Sistemi 

Kaynak: Kämpf, R., Kaspar, W. , 2005:119 

 

 
3. KIŞ TURİZMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ 

 

Giderek artan rekabetçi turizm piyasasında rekabet gücü elde edebilmek için, turizm bölgesinin 

olanaklarının daha detaylı ve sistemli bir şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır. (Bahar ve Kozak, 2005: 85). 
BAKBASEL (Kämpf, R., Kaspar, W. , 2005: 6,7,117,119) kış  destinasyonların başarısını ölçmek ve 

uluslararası mukayeselerde bulunmak için Avrupa Alpleri’ndeki 150 destinasyonun performanslarını sürekli 

analiz etmektedir. Ampirik istatistiksel araştırmalar yanında uzman görüşlerine de başvurularak yapılan bu 
çalışmalarda Alp destinasyonlarını başarılı kılan on beş faktör tespit edilmiştir. Bunlar; 

 Yenilikçiliğe açık, iyi eğitimli ve güler yüzlü personel 

 Konaklama işletmelerinde yüksek doluluk oranları 

 Nitelikli konaklama arzı 

 Ölçek ekonomisini realize etme 

 Özgün satış önerileri (USP) 

 Otantik yerel manzara 

 Gelişmiş turizm bilinci 

 Cazip kayak alanları 

 Çeşitlendirilmiş yaz arzı 

 Her yıl dengeli artan talep süreci 

 Stratejileri açıkça ortaya konmuş profesyonel destinasyon yönetimi 

 Turizm organizasyonlar, turizm işletmeleri ve resmi-yerel kurumlar arasında yoğun işbirliği 

 Güçlü ve tanınırlığı olan en az bir marka yaratma 

 Aktif turizm teşvikleri ve bölgesel çapta yoğun pazarlama  

 Kış turizm merkezlerindeki başarı, bu faktörlerin ahenkli bütünlüğünü gerekli kılmaktadır. Her 

faktör önemli olmakla beraber destinasyondaki başarı ancak bütün farklı bileşenlerin ideal 
etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  
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SONUÇ 

 

Türkiye kış turizminde konumu, topografik yapısı ve iklim koşulları yönüyle ekonomik büyümeye 

önemli katkı verebilecek potansiyel sergilemektedir. Ancak doğal peyzajın yeterince korunamaması, iklim 

değişikliklerine bağlı olarak kardan yoksunluk ve artan rekabet gelişmenin önündeki tehdit oluşturmaktadır. 
Kış turizm pazarındaki daralmalar ve yoğun rekabet karşısında kış turizmini ve kış sporlarını geliştirmek üzere, 

mevcut stratejilerin ve tasarım kurallarının yeniden, sürekli gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Mevcut kapasitenin çok uygun kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Potansiyelin tam kullanılması 

için ilave yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye kış turizminde rekabet üstünlüğünü uzun vadede 
sürdürebilmesi için, çevresel hassasiyetleri dikkate alarak, güçlü yönlerini daha da güçlendirmesi ve mekân-

mahal kalitesini artırması sonucu mümkün olacaktır.  

Kayakçı ve snowboardçıların öncelikli tercihleri arasında açık ve temiz havada, göz alabildiğince 
beyazın hâkim olduğu, bozulmamış doğada spor yapmak gelmektedir. Flora ve faunanın varlığı bozulmamış 

doğayı gerekli kılarken, bu zenginlik ayni zamanda tüketicinin öncelikli talepleri arasında yer almaktadır. 

Bozulmamış, bakir bir çevrede kayak sporunu yapabilmek ve sürdürülebilirliği güven altına alabilmek için 
doğal peyzajı korumanın gerekliliği üzerinde spor ve turizm camiası bir uzlaşma arayışı içindedir.  

Uluslararası kayak birliği kayakçılara yaptığı çağrıda; çevre koruyucu yaklaşımlar sergileyen kayak 

bölgelerine destek vermelerini, seyahatlerinde çevre dostu ulaştırma araçları kullanmalarını, özel otoların 

yerine toplu taşımacılığı tercih etmelerini, yeterli kar kalınlığının olduğu tescilli ve işaretli pistlerde 
kaymalarını, yasak ve ormanlık bölgelere kesinlikle girmemelerini salık verirken flora ve faunayı korumaları 

ve çöplerini beraberlerinde götürmelerini önermektedir. Tarım alanları ve otlaklık arazilerde ancak yeterli 

oranda kar örtüsü bulunması halinde kayak sporu bu alanları çok az etkilemekte ve değiştirmektedir. Sadece 
yüksek irtifalarda (1500 m. den itibaren) bozkır çalıların ya da çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerde ciddi 

hasarlar ortaya çıkmaktadır. 

Artan enerji tüketimi flora ve fauna yaşam alanlarını tahrip etmekte ve özellikle hayvan varlığının 

göçüne neden olmaktadır. Pistlerin hazırlanması ve bakımı, kar paletleri, dozer, silindir, snowtrak, vibratör 
gibi farklı makinelerle yapılmaktadır. Bu faaliyetler bitki topluluklarının bileşimi üzerinde etkili 

olabilmektedir.  

 Bu nedenle özellikle aşağıdaki konular önem arz etmektedir; 

 Arzın ve mevcut alt yapıdaki kalitenin uygun önlemlerle desteklenmesi gelişmenin birinci 
basamağıdır. 

 İklim değişiklikleri kış sporlarını zaman içerisinde etkileyebilecektir. Gelişmeler, tüm yıl kullanıma 

açık, ayni zamanda kardan bağımsız arzın geliştirilmesini talep etmektedir. Kara bağımlı arz, bölgenin en iyi 

yerlerinde yoğunlaştırılmalı, yapay kar sistemleri güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir. 

 İmaj kazanmada yetişmiş ünlü sporcular önemli katkılar sağlayabileceklerdir. Bu alana yatırım 
yapılmalıdır. 

 Özellikle alp disiplinine gelecek turistler için çok daha küçük, yüksek değerde kompakt tesisler inşa 

edilmeli, mevcutlar sürekli yenilenmelidir. 

 Yenilikçi arz yapıları, yeni pazarlara girebilmenin yolunu açmaktadır. Bu nedenle aktüel gelişmeleri 

dikkate almak ve modern pazarlamanın gereklerini yerine getirmek gerekmektedir.  

 Spor kulüpleri, federasyon, işletmeler, yerel yönetimler, kayak öğretmenleri, turizme mal ve hizmet 

üreten tüm işletmeler vb. arasında işbirliği modelleri geliştirilmeli ve oluşacak sinerjiden yararlanılmalıdır. 

 Doğal peyzaj ve kaliteli manzara doğa sporlarında yüksek öneme sahiptir. Kış sporları 

merkezlerindeki çevresel kalite, doğal alanlara oranla fazla öneme sahiptir. Gelişmeler Agenda 21 

çerçevesinde sürdürülebilirlik kıstaslarına yönelmelidir. 

 Kış turizmini ancak  “kalite “ anlayışı geleceğe taşıyabilecektir. Burada kastedilen beş yıldızlı turizm 

anlayışı olmayıp, fiyat/kalite ilişkisinin birbiriyle uyumlu olmasıdır. Ayrıca başarı göstergeleri olarak sadece 
misafir verileri değerlendirilmemeli, turist başına yaratılan katma değerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
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ÖZET  

Turizmin kentlerin ekonomisine ve tanınırlığına yönelik getirileri inkar edilemez. Ancak birçok sebep 
ile kentlerin turist kaybı yaşaması,  kentlerin bu kayıplar noktasında öne çıkan sorunlarının giderilmesi 

gerekmektedir.  Turizm faaliyetlerindeki çeşitliliğin artması gibi yöntemlere başvurularak, alternatif turizm 

değerleri yaratılmaya çalışılmaktadır. Sakin Şehirler de, kendiliğinden sahip oldukları özellikleri yanı sıra, 
'Sakin Şehir' olmanın getirdikleri ile Alternatif Turizm mekanları olarak varlık göstermeye başlamışlardır. 

Alternatif turizm, kitlesel klasik turizme alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. Bu 

bağlamda da sakin şehir kriterleriyle de uyum göstermektedir. Çalışmada, buradan yola çıkılarak, 'Sakin 

şehirlerin' bir alternatif turizm mekanı olarak gazetelerde nasıl temsil edildikleri içerik analizi yöntemi 
kullanılmış ve en fazla turist ziyaretinin gerçekleştiği 2014 yılındaki gazeteler taranarak, sakin şehirlerin bu 

gazetelerdeki temsili incelenmiştir. Taranan yerel ve ulusal gazetelerde sakin/yavaş şehirlerin temsil oranının 

oldukça düşük olduğu, kimi sakin şehirlerin ise hiç bir şekilde gazetelerde yer almadığı görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler : Alternatif Turizm, Yavaş Şehir, Sakin Şehir, Haber.  

 

 

AN EVALUATION OF HOW CİTTASLOW'S APPEAR IN THE PRESS AS 

AN ALTERNATİVE TOURİSM PLACES IN TURKEY 
 

ABSTRACT 

Its hard to deny that tourism has a great contribution to state's economy and recognition. Decreasing 
incoming tourist numbers in this cities with many reasons, make them try to solve the problems about stuation. 

One of this solutions is usually increasing the tourism activities and trying to create alternative tourism values. 

                                                             
1 Bu çalışma 113K624 nolu Tübitak Sobag tarafından desteklenen proje çerçevesinde yapılmıştır.    
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Cittaslows are, automatically has that values and already an alternative tourism places because of thier own 

characteristic features. Besides that, being 'slow' all along with the movement, brings this cities a natural 
chance to become an alternative route for tourists.. Media has a huge effect on advertising and prominence of 

the cities. In this study, we've eximind with content analyse to reveal how cittaslows are covering in 

newspapers as an alternative tourism rotes in 2014. In study, it has been found that cittaslows had a little 
coverage on newspapers and some of them had none.  

Keywords : Alternative Tourism, Cittaslow, Slow City, News 
 

1. GİRİŞ 
 

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm, ülkelerin doğal ve kültürel güzellikleriyle gelir ettikleri 

alanlardan biridir. Klasik turizm anlayışı, deniz kum güneş üçlüsünü içerir. Kitlesel turizm olarak da 
adlandırılan bu turizm türü dışında tüketicilerin alternatifleri doğrultusunda yeni alanlara da yönelinmiştir. Bu 

yeni rotalar ve  yeni turizm faaliyetleri kitlesel turizm anlayışına karşı alternatif imkanlar sunmaktadır. 

Kişilerin özel ilgi alanlarına göre farklılaşan ve gelişen bu turizm anlayışı, deniz kum güneş içeren 
destinasyonların dışındaki yerleri de turizm destinasyonu olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Çevre 

koruma, alt yapı hizmetleri, yerel kültürün korunması, yerel mutfağa verilen önem gibi kriterlerle farklılaşan 

ve Cittaslow ağına dahil olmuş sakin şehirler de alternatif turizm destinasyonları olarak dikkat çekmektedir. 

Seferihisar, Taraklı, gibi yerler hem yazın hem de kış zamanlarında yerli turistlerin olduğu kadar yabancı 
turistlerin de ilgisini çekmektedir. Yavaş hareketinin şehirler için, orada yaşayanların yaşam tarzlarını, yöresel 

lezzetlerini ve turizmin olduğu kadar tüm bu zenginliklerin de sürdürülüebilir olmasını hedeflemesi, bu 

felsefenin turizm anlayışında da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yavaş turizm anlayışı da 'yavaşlık' 
felsefesinden ortaya çıkan bir başka alternatif turizm çeşidi olarak kabul edilmektedir. Temel olarak yavaş 

yemek felsefesinin temelleri üzerine kurulmuş, kitle turizminin karşısında, ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirliği önemsemektedir (Conway ve Timms, 2010:333).  

Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda 
bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi bir sektördür. Turizm ve 

Kültür Bakanlığının alternatif turizmi şu şekilde tanımlamaktadır; “Sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı 

girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm 
çeşididir” (www.turizm.gov.tr,). Acuner (2006:5) ise   alternatif turizmi; çevre, yerli halk ve turistler ile olan 

ilişkileri kuvvetlendiren bir turizm türü olarak açıklamaktadır. Bu tür turizm faaliyetleri; gidilen yerin doğal 

ve sosyal değerleriyle bağlantılı olarak yerli halk ile turistler arasında sıcak ilişkiler kurulmasını ve yerel üretici 
ve satıcılarla turistlerin direk ilişki kurmaları sağlamakta, bu durum gidilen yerin ekonomisinin de 

canlanmasına katkıda bulunmaktadır.  

Fakat yavaş şehirlerin, yavaş turizm üretiyor olduklarından bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle 

yavaş turizm değil, yavaş şehirlerin, alternatif turizm rotaları olarak incelenmesi çalışma konumuzu 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada sakin şehirlerin alternatif turizm destinasyonu olarak basında yer alma biçimleri 

ele alınmıştır. Yavaş kentlerdeki doğal zenginlikler ve yerel kültürel çeşitlilik, bu şehirlerin 'yavaş/sakin' 

ünvanlarını almadan önce de turistler için ilgi çekici unsurlardır ve ünvan için uluslararası cittaslow 
organizasyonunun ünvan için ortaya koyduğu kriterler arasında böylesi özelliklerin ve çeşitliliğin yer alması 

da vardır. Cittaslow ünvanı ile bu kentler, alışkın çoğu insanın alışkın olduğu hızlı, kent hayatından çok farklı 

bir yaşam sunmakta, geçmişe açılan bir pencere görevi görmektedir. Bu bağlamda gazete haberlerindeki 
temsilleri, yavaş şehirlerin, alternatif turizm çeşitlerine örnek olacak haberleri, yerel ve ulusal gazetelerde 

taranmıştır. Bunun yanısıra bu şehirlerdeki alternatif turizm faaliyetlerinin basındaki sunumlarına yer 

verilmiştir. 

 

1.1. Yavaş Hareketi, Yavaş Kent ve Yavaşlık Felsefesi  

 

Küreselleşmenin en önemli etkileri kültürel ve ekonomik alanda gerçekleşmektedir. Ekonomik alanda 
gerçekleşen değişimler bireylerin tek başına mücadele verebilmesini imkansız hale getirmiştir ancak kültürel 

boyutta bu durum çok daha farklıdır. İnsanların gündelik hayatlarındaki kültürel değişimler, günümüz 
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teknolojisi ve yaşam pratiklerindeki hızlanma ile sürekli telaş halinde ve gecikme, acele içinde olma duygusu 

ile çevrelenmiştir. İşte bu telaş ve geç kalma hissi ile insanların mücadele etmesinin yolunu, ekonomik olarak 
da belli mücadele pratiklerini kapsayacak şekilde 'yavaş hareketi' açmıştır.   

Hızlanma ihtiyacı gündelik hayatın doğal bir getirisi olarak kabul edildiğinde 'hızın' yapılan işlerde ve 

ortaya çıkarılan ürünlerde kalite aranmaksızın, seri ve hızlı çıktılar alma telaşında, niteliğin ve kalitenin her 
zaman kabul edilebilir ölçüde -ki bu ölçü oldukça genişleyebilmektedir- göz ardı edilmesine de bir karşı çıkış 

olarak yavaşlama felsefesi tartışılmaktadır.   

Yavaş Hareketi, Yavaş Yemek ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yavaş Yemek ise 1986 yılında Roma'da 

McDonald Restoranı'nın açılışını protesto eden Carlo Petrini öncülüğünde bir grup tarafından başlatılmıştır 
(Yurtseven ve Harman, 2010:3). Gıda üretimi ve tüketimi arasında denge kurarak yerel üretime destek 

sağlanması, zenginliklerin geri kazanılması, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli gelişmeler 

kaydedilmesi yavaş yemek akımının ilkelerindendir (Sezgin ve Ünivar, 2011:117). 
Yavaş yemek harketinin sembolu olarak bir çok yavaş hareketinde olduğu gibi 'salyangoz' sembolü 

seçilmiştir. 1991 Haziranında, II.Ulusal Arcigola Kongresinde salyangozun "muritleri" yavaş yemek fikrinin 

32 maddelik temelini oluşturmuşlardır. İkinci maddede esas amacı ortaya koymaktadır : "Slow Food, zevkin 
ve zevk alma hakkının korunması, insanoğlunun hayat ritimlerine saygı gösterilmesi, insanoğlunun doğayla 

ahenkli bir ilişki kurması amaçlarıyla faaliyet gösterir" (Petrini ve Padovani, 2012:132).  Yavaş Yemek 

hareketi, tarım ve yiyecek haritasını korurken, geleneksel ve yerel yiyecekler konusunda tüketicileri eğitmeyi 

hedeflemektedir.  Böylece Nosi ve Zanni'nin (2004) belirttiği gibi, Yavaş Yemek organik tarım ve çiftçilik ile 
tüketicilerin etik, sağlıklık ve çevresel itkiler ile tüketici taleplerini şekillendirmektedir (Yung, Ineson ve 

Miller, 2014: 3). 

Yavaş Yemek felsefesi günümüzde üç temel anlayışı temeline alan bir bir harekettir. Bunlar, iyi, temiz 
ve adil olarak belirtilmektedir. İyi, ürünlerin ve yiyeceğin kaliteli olmasını, lezzetli ve sağlıklı olmasını 

nitelmekte, Temiz, ekosisteme zarar vermeyecek üretim yöntemleri  ve ürünler yetiştirilmesi gerekliliğine 

dikkat çekmektedir. Son olarak, adil, üreticilerin ve tüketicilerin adil bir şekilde üretime ve tüketime devam 

edebilmeleri için gerekli şartların yerine getirilmesine vurgu yapmaktadır (http://www.slowfood.com/about-
us/our-philosophy).  

'Yavaş Hareketi' de 'Yavaş Yemekten' yola çıkılarak günlük hayatın en derinine işlemiş hızlanma ve 

hızlı olma zorunluluklarına karşı ortaya çıkmıştır. Hız insanların hayatına getirdiği kolaylıkların yanı sıra, 
medya metinleri gibi, hızdan beslenen üretimler karşısında, insanların kapana kısılmasına, yoğun içeriklere 

maruz kalmasına neden olmakta, dolayısyla yavaşlanması  gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak yavaşlık, her 

şeyi salyangoz yavaşlığında yapmak değildir. Gezegeni endüstri öncesi bir ütopyaya çekmek gibi makinenin 
varlığını göz ardı eden, yeniliğe karşı bir çaba da değildir (Honore, 2008:15). Sanayileşmenin bugün geldiği 

noktada tamamen tüketime dayalı bir kültürün oluşmasına engel olmaya çalışmaktadır. Yavaşlık, gündelik 

hayattaki her türlü tüketim alışkanlığında, hızlı üretim sonucu ortaya çıkan kalitesizliğin tüketilmesi durumunu 

değiştirmek istemektedir.  
Yavaş Hareketi bir çok alanda düşünülüp tartışılmaya ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Çağımızın bir 

gereksinimi olarak hızlanmanın karşısında diğer bir çok hareket gibi farklı alanlarda küreselleşmenin getirdiği 

problemlere çözüm olabileceği ihtimali ile çeşitli formlara sokulup uygun hale getirilmeye çalışarak, ve temel 
özellikleri korunarak pratikler geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

Toplumsal hayata değinen ve bunların arasında belki de en fazla öne çıkan ise yavaş şehirlerdir. 1999 

yılında Orvieto Kongresi'nden (Ekogastronomi kongresi) sonra onların heyecanına kapılan bir grup yerel 
yönetici kendine has bir yaşam şekli ve korunmaya muhtaç özel ürünleri bulunan bazı küçük şehirleri bir araya 

getirecek bir birlik kurdu (Petrini, 2012:156). Bu birlik ile yavaş hareketi şehirleri de içine alacak ölçüde 

genişletilmiş oldu. Fikir o dönemde Chianti'deki Greve kentinin belediye başkanı olan sosyal demokrat Paolo 

Saturnin'den çıkmıştır (Petrini, 2012:156). İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden 
oluşan Cittaslow (Sakin/Yavaş Şehir) anlamında kullanılmaktadır (Yücel ve Karabağ, 2015:8). İlk başlarda 

Ortvieto, Positano ve Bre kentlerini kapsayan bir ağ kurulmuştur. Daha sonra ise İtalya başta olmak üzere 

Avrupa'da yavaş kent anlayışı yaygınlaşmış, bir çok Avrupa kentinden sonra kıtaları aşarak Amerika ve 
Kanada'ya kadar yayılmıştır. Bu kentlerin yaklaşık yarısı İtalya'da yer almakta, Almanya, Amerika Birleşik 
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Devletleri, Avustralya, İngiltere, Norveç, Polonya ve Yeni Zelanda'da Yavaş Kent sayısı artmaktadır (Meile, 

2008 akt. Yurtseven vd. 2010:40).  
Bugün ise 30 Ülkede, 200'e yakın kenti kapsayan koca bir ağa dönüşen Yavaş Şehir hareketi, (Cittaslow) 

uluslararsı devasa bir örgüt haline gelmiştir. Cittaslow hareketi daha çok küreselleşme karşısında kırsalın 

tepkisi olarak açıklanabilmektedir ve daha uzun bir geçmişe sahip yavaş yemek hareketi ile yakından ilgilidir 
(Knox, 2005:6). Aday kentler için belli kriterler belirlenerek, kültürel anlamda yerel ve bu şehirlere özel 

değerlerin korunup, devamını sağlamak gibi şartları sağlayan şehirlere organizasyonun kapıları açılmaktadır. 

Şehirlerin bugün yaklaşık yetmiş kadar kriteri yerine getirmiş olması gerekmektedir 

(http://www.cittaslow.org). 
Carl Honore izlenimlerde bulunduğu İtalya'nın Bra kentinde o zamanlar ellibeş olan kriterlerden şu 

şekilde bahseder : 

 Bra, yavaş ve emin adımlarla elli beş hükmü de yerine getirmeye çalışıyor. Centro storico, yani 
alışveriş merkezinde şehrin bazı sokakları trafiğe kapalı, süpermarket zincirleri ve göz alan neon ışıklar dahi 

buraya giremiyor. Aralarında el ürünü kumaşlar ve özel etler satan dükkanların da olduğu  aile 

işyerlerine ticarete uygun arsalar veriliyor. Belediye Başkanlığı yöreye özgü bal renkli sıvalarla süslü, kırmızı 
kiremitli çatılı binaların yenilenmesine destek veriyor. Hastaneler ve okul kantinleri işlenmiş yiyeceklerle uzak 

yerlerden tedarik edilmiş ürünler yerine, yörenin kendi organik meyve ve sebzesinden mamul, geleneksel 

yemekler sunuyor. Angaryayı önlemek için, bir yandan da İtalyan geleneğine uygun olarak, Bra'daki tüm ufak 

yemek işletmeleri Perşembe ve Pazar günleri kapanıyor (Honore, 2008:90). 
Yavaş kentler bu şekilde yaşam standartlarının yükselmesini amaçlamaktadır. Ancak bunu yaparken, 

kendini tamamen teknolojiye kapatıp, olduğu gibi geçmişe duyulan özlemle hayatı kolaylaştıran bütün 

araçlardan ve kültürden uzaklaşma yoluna gitmemektedir. Yavaş Şehirler ancak gelişmenin daha kaliteli bir 
kalkınma lehine frenlenmesi ile korunabilir (Petrini, 2012:159). Temel alınan yavaşlama fikridir, her şeyi 

geride bırakarak yeni bir düzen kurma amacı gütmemektedir. Bu bağlamda gerekli görüldüğü takdirde 

hayatımızı kolaylaştıran pratikler ve teknolojinin kullanılmasını, ancak hayatımızın tam ortasında bizi esir 

alacak şekilde bir kullanımdan uzak durulması gerektiğini savunmaktadır.  
Küresel markalar yerine, yerel üretimin desteklenmesini ve kullanılmasını sürdürülebilirlik kavramı 

çerçevesinde yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kriterler arasına almıştır. Cittaslow ağına katılmak 

isteyen kentlerin nüfus olarak 50 bin altında olması gerekmektedir. Böylece kültürel çeşitlilik korunmuş, 
unutulmaya yüz tutmuş yerel üretimlerin devamlılığı sağlanmış olacaktır.  

Çevremizi tümüyle sarmış olan uluslararası markalar ve tüketimimizi şekillendirme çabalarına 

yavaşlamak suretiyle karşı çıkmamız elbette sadece şehirlerimizin belli yavaşlık kriterlerine göre 
düzenlenmesi ile tamamen engellenemeyecektir. Bu bakış açısıyla genişleyen yavaşlık, yemek ve şehirlerden 

sonra ekonomi, ebeveynlik, turizm, ticaret, mimarlık, eğitim ve işletmecilik, gazetecilik ve medya gibi bir çok 

alana yayılmış bulunmaktadır.   

 
1.2. Türkiye'de Yavaş Hareketi ve Alternatif Turizmin Kesişme Noktaları 

 

Yavaş Hareketi her ne kadar 1980'li yıllarda ortaya çıkmış olsa da, tıpkı adını aldığı yavaşlık gibi, 
yayılması ve kabul görmesi hızdan arınmış ve sakin bir şekilde ilerlemektedir. Yavaş yemek uygulamaları 

İtalya'da, yavaş hareketinin ana vatanında belli bir genişliğe ulaşmış olsa, Türkiye'de yavaş hareketi, 

bahsedilen alanlardan yalnızca Yavaş Şehir  ağı noktasında popülerleşmiştir. 
Bu durum, yavaşlık felsefesinin benimsenmesinde bir başlangıç noktası olarak görülse de, aynı zamanda 

başka bir sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yavaş Şehirlerdeki sakinlik ve insanların hayatlarını 

kolaylaştırmak üzere tasarlanan kriterler, gerçekleşmeye başladıkça, yerli ve yabancı turistler için bu kentler, 

uğrak mekanlar haline gelmişlerdir. Bu durum, hareketin kendisine paralel bir durumu ortaya çıkarmasa da, 
turizmin canlanması ve yerel kültürlere yönelik ilgi ve gözlemlere olanak sağlıyor olması ile muhakkak 

incelenmesi gereken bir portre ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye'de yavaş şehirler dışında yavaşlık felsefesinin uygulanmaya çalışıldığı pek fazla pratik 
bulunmamaktadır. Kırsal kesimde hayat, zaten yavaş geçmektedir. Yemeklerden, eğitime, üretimden tüketime 

kadar yavaşlık zaten yaygın bir hayat biçimi halindedir. Ancak kalabalık şehirlerde, şehir merkezlerinde 
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yavaşlık felsefesi pratiklerine rastlamak pek mümkün değildir. Küreselleşme ve hız, bu şehirlerde bireylerin 

yaşamlarını ve toplumsal hayatı esir almıştır.  
Fakat, tüm dünyada yemek ile başlayıp, şehirlere, oradan da yaşam biçimlerine yansıyan felsefe, 

Türkiye'de de yavaş şehirler aracılığıyla gelişmektedir. Bunun bir başlangıç olarak düşünülmesi 

gerekmektedir. İsminden ve felsefesinden dolayı hızlı bir şekilde, birden gerçekleşmesini beklemek mümkün 
değildir. Kentlerdeki bu kültürel değişimin zamanla diğer alanlarda da bir değişime yol açabileceği ihtimali 

mevcuttur. 

Türkiye'de yavaş şehirler, neredeyse ülke coğrafyasının her noktasında görülebilmektedir. Ülkenin 

doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yavaş şehir seçilmiş kentler mevcuttur. Adaylık süreci devam 
eden ve aday olmayı düşünen, bu yönde başvurularını yapmakta olan, ya da başvurmak için hazırlanmakta 

olan şehirler bulunmaktadır. Şimdilik Türkiye'deki Sakin Şehirlerin sayısı ondur : Seferihisar, Akyak, 

Gökçeada, Halfeti, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar, Perşembe ve Şavşat'tır. Mevcut Sakin Şehirlerin yanı 
sıra şu an Bolu'nun Göynük ilçesi de Cittaslow ağına aday olmuştur (http://cittaslowturkiye.org,).  

   

 
Şekil 1. Türkiyede Sakin Şehirler. 

 
Turizm destinasyonu yerlerin temel kesişim noktalarına baktığımızda doğal zenginlikler, tarihi miras, 

özgün yerel kültürler gibi sakin şehirlerin temel karakteristik özelliklerini taşıdığını görülür. Bu nitelikler o 

bölgedeki turistik faaliyetlere de katkı sağlamaktadır. Yavaş şehir kavramı, daha çok o şehirde yaşam süren 
yerel halkın, doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, çevre ve gürültü kirliliğinden uzak bir şekilde günlük 

yaşamını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün kılmak için günümüz modern şehir 

kavramına alternatif olarak ortaya atılmış bir kavramdır (Coşar,2013). Alternatif turizm tüketicisi  diye 
adlandırılan tüketiciyi tanımlarken rahatsız olacağı ve istemediği durumları betimlemek gerekmektedir. 

Bunlar; 

• Çevre ve gürültü kirliği 

• Doğal ürünleri tüketememek 

• Doğal ve kültürel değerlerin yok edildiğini görmek 

• Teknolojiden kaçarken kendini teknolojik unsurların  içinde bulmaktır. 

Bütün bu nedenler sonucunda, yavaş şehir oluşumunun yeni bir kavram olarak turizm hareketlerinin 

sürekliliği ve sürdürülebilirliği için turizm arzı açısından ve tatil deneyimi sonrasında sağladığı yaşam kalitesi 
ile de turizm talebi açısından önemli bir araç olma potansiyeline sahiptir (Coşar, 2013). 

Slow turizm olarak adlandırılan turizm faaliyetinin alternatif turizm alanlarından pek çoğuyla keşistiği 

görülmektedir. “Slow Turizm” herhangi bir kişi, yer, kültür, gıda, tarihi miras ve çevre ile gerçek ve anlamlı 
bağlantı kurabilen ve yerel ekonomik gelişmeyi destekleyen bir turizm faaliyetidir (Andarabi, 2012).  

Cittaslow şehirlerde yapılan turizm faaliyetleri de kuş ve yaban hayat gözlemcileri, dağ-doğa 

yürüyüşleri, bisiklet parkurları, gastronomi, inanç turizmi, kültür turizmidir. Görüldüğü üzere cittaslow şehirler 
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alternatif turizm faaliyetleri için önemli destinasyonlardan biridir. Tablo 1'de kitle turizmi ve alternatif turizm 

karşılaştırması yer almaktadır (Kılıçözlü, 1995).  
 

 

Tablo 1 . Kitle Turizmi ve Alternatif Turizm Karşılaştırması 

Kitle Turizmi                                                                                                    Alternatif Turizm  
Genel Özellikler  

-Hızlı Gelişme                                                                                   -Yavaş Gelişme  
-Topluma ve Çevreye Duyarsız                                                   -Topluma ve Çevreye Duyarlı 
-Plansız                                                                                               -Planlı 
-Kısa Vadeli                                                                                       -Uzun Vadeli 
-İstikrarsız                                                                                        -İstikrarlı 
-Büyüme                                                                                            -Gelişme 

Turist Davranışı 
-Büyük Gruplar                                                                               -Tek başına, aile veya arkadaş gezileri  
-Kısıtlı zaman                                                                                   -Bol zaman 
-Hızlı Ulaşım                                                                                    - Uygun (ve yavaş) yolculuk 
-Sabit program                                                                                -Anında verilen kararlar 
-Turistler yönlendirir                                                                   -Turistler karar verir 
-İthal yaşam tarzı                                                                           - Yerel yaşam tarzı 
-Rahat ve edilgen                                                                           -Telaşkar ve etkin 

Temel İstekler  
-En yoğun tatil dönemleri                                                            -Değişken tatil dönemleri 
-Eğitimsiz işgücü                                                                            -Daha eğitimli işgücü 
-Klişeler                                                                                             -Turist eğitimi 

Turizm Geliştirme Stratejileri 
-Plansız gelişme                                                                              -Planlı gelime 
-Mevcut yerleşim bölgeleri dışında inşaat                             -Mevcut yerleşim bölgeleri içinde inşaat 
-En değerli arazilerde yoğun gelişme                                      -En değerli araziler korunu 
-Yeni binalar ve yeni yatak kapasitesi                                     -Mevcut binaların yeniden kullanılması                             
-Dışarıdan gelen proje sorumluları                                          -Yalnız yeterli proje sorumluları 
-Bölge dışından kişilerin istihdamı                                          -Bölgedeki potansiyele göre istihdam 
-Kentsel mimari                                                                             -Bölgeye özgü mimari  
Kaynak: Kılıçözlü, 1995 s.11 

 

2. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA MODELİ 
 

Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, kalıpları, temaları, önyargıları ve 

anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir materyalin dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmesi ve 

yorumlanmasıdır (Berg ve Latin, 2015: 380). Araştırmada nitel araştırma yönteminde kullanılan amaçlı 

örneklem türlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Toplanan haberlerde alternatif turizm yöntemlerinden 
birine ilişkin unsurun yer alması amaçlanmıştır.  Çalışmanın örneklemini 2014 yılında Türkiye’deki sakin 

şehirlere ilişkin çıkan yazılı basın haberleri oluşturmaktadır. 2014 yılının seçilme nedeni TÜİK istatistiklerine 

göre 2014 yılının Türkiye’de en fazla turizm gelirinin elde edildiği yıl olmasıdır. Prnet veri tabanı aracılığıyla 
Türkiye’deki 9 sakin şehre ilişkin şehir adlarıyla tüm yerel ve ulusal basın haberleri taranmıştır. Mart 2016'da 

Cittaslow kabul edilen Uzundere ve 2015 yılında bu ağa katılan Şavşat, çalışmanın dışında tutulmuştur. Sağlık 

ve termal turizmi, yayla, kuş gözlemleme, foto-safari, bitki inceleme, kamp karavan, mağara turizmi, inanç 

turizmi, kültür, dağcılık, av turizmi, kongre, fuar, hava sporları, sağlık ve termal turizmi, yemek (gastronomi), 
göl, doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, su sporları turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerine uygun haberler 

taranmıştır. Taranan haber sayısı toplamda 7 bin 486'dır.  
Bu haberlerden alternatif turizm türlerine örnek olan haberler derlenmiştir ve içerik analizi yöntemi ile 

çözümlenmişlerdir. İçerik çözümlemesi yapılırken haberler arasında alternatif turizm ile ilgili olan 325 haber 
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dikkate alınmıştır. Seçilen örnek haberler üzerinden de basının alternatif turizm unsurlarını sakin şehirlerde 

nasıl ortaya koyduğu irdelenmiştir.  

 

3. BULGULAR  

 
Çalışmamızda alternatif turizm mekanları olarak sakin şehirlerin nasıl temsil edildiğini incelemek üzere, 

6.656 adet yerel ve ulusal basında yer almış haberler taranmıştır. Bu haberlerden sadece 325 tanesinin alternatif 
turizm olarak bu kentleri temsil ettiği görülmüştür. Bu duruma ilişkin açıklamalar ve tablolar aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 2. Sakin Şehirlere Göre Haberlerin Ulusal ve Yerel Basında Yer Alma Durumu 

Sakin Kentler Ulusal Yerel 

Seferihisar 13 26 

Gökçeada 1 12 

Taraklı 9 38 

Halfeti 28 41 

Akyaka 40 71 

Yenipazar 8 14 

Yalvaç 2 22 

  

Tablo 2'de yer alan bilgiler sakin kentlerin ulusal ve ve yerel basında kaç haber ile temsil edildiğine 

yönelik bulgulardır. Vize ve Perşembe ilçelerinin ise yerel ve ulusal basında alternatif turizm açısından temsil 

edildikleri haberlere rastlanmamıştır. Vize ve Perşembe ilçelerinin basılı bir gazeteye sahip olmadıkları 

görülmektedir. Ulusal basında en fazla yer alan Akyaka, Gökova körfezindeki uçurtma sörfü ile yer alırken, 
yerel basının alternatif turizm haberlerine daha fazla önem verdiği gözlenmiştir.  

 

Tablo 3. Şehirlere Göre Alternatif Turizm Haber Sayısı 
 

 
Tablo 3'te yer alan bilgiler, Sakin Kentlerin alternatif turizm çeşitlerinden her hangi birine yer verilen 

toplam haber sayılarını ifade etmektedir. Perşembe ve Vize kentleri alternatif turizme dair yerel ve ulusal 

basında haberlerde temsil edilmediğinden tablo dışında bırakılmışlardır. En fazla alternatif turizm haberleri 

Akyaka beldesi için yapılmış, yerel ve ulusal gazetelerde uçurtma sörfü haberlerine ilgi bu bağlamda haberlerin 
çoğunluğunu kapsamıştır. Seferihisar için haberler, Cittaslow olması ve Cittaslow politikaları ile ilgili 

uygulamaları gerçekleştirdiği üzerinedir. Yemek ve gastronomi haberleri de Seferihisar için basında yer alan 

diğer alternatif turizm konulu haberlerdir. Yalvaç, inanç turizmi, Gökçeada ve Yenipazar yemek ve gastronomi 
ile daha çok temsil edilmiş ancak Yenipazar, Taraklı gibi, kültür turizmi haberleri ile de gazetelerde yer 

almıştır.  

 

 

 

 

Sakin Kentler  Toplam Alternatif Turizm Haber Sayıları  

Seferihisar 39 

Taraklı 47 

Akyaka  111 

Haleti 69 

Yalvaç 24 

Gökçeada 13 

Yenipazar 22 
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Tablo 4. Alternatif Turizm Türlerine Göre Haber Sayıları 

 
 

 

Tablo 4'te, alternatif turizm çeşitleri baplamında Sakin Şehirlerin temsil edildikleri haber sayıları yer 
almaktadır. Alternatif turizm çeşitlerinden kabul edilen, Yayla turizmi, Jeep Safari- Off road, Av turizmi, 

Dağcılık, İpek Yolu, Kongre, Mağara, Bisiklet, Fuar Turizmi, Gençlik ve Sportif Olta ile ilgili haberlere 

rastlanmadığından, bu turizm çeşitleri tabloda yer almamıştır. Sağlık ve termal turizmi için en fazla habere 

Taraklı taramalarında rastlanmıştır. Bu haberlerde Taraklı'nın termal potansiyeli vurgulanmaktadır. Örneğin 1 
Aralık 2014 tarihli Aktüel Gazetesi'ndeki haberde, "Sağlık Turizmi'nin Yeni Merkezi" gibi ifadeler yer 

almaktadır. Kuş Gözlem turizmine ilişkin haberler ise en fazla Halfeti ilçesi ile gazetelerde temsil edilmiştir. 

22 Eylül 2014 tarihli, Milat gazetesinde, "Göçmen  
kuşların gökyüzündeki dansı ile yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Halfeti" denilmiş, diğer gazetelerde ise 

kuşların gözlenebileceği kuş gözlem dürbünlerinden bahsedilmiştir.  

Foto Safari turizmi ile ilgili sadece Akyaka'nın gazetelerde temsil edildiğini ve bu sayının da oldukça 

düşük olduğu bulgulanmıştır. İzmir Yenigün gazetesinin 28 Ekim 2014 tarihli sayısında foto safari turizmi, 
"Fotoğraf tutukunları ve tatilciler, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Milli Parkı, Marmaris Turgut Şelalesi ve 

Bodrum'da sararmış yapraklarla kaplı dereleri, ağaçların yeşilden sarıya binbir tonunu fotoğraf makineleri ve 

kameralarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor".  Bitki inceleme turizmi ise haberlerde Akyaka ve Halfeti 
ilçeleri ile sınırlı bir haber temsiline sahiptir. Akyaka'da, özellikle doğal akvaryum olarak yerli ve yabancı çok 

sayıda turistin ilgisini çeken Kadın Azmağı haberlerinde bitki çeşitliliği ve bu çeşitliliği görmek için gelen 

turistlerden bahsedilmektedir. Kamp-Karavan haberleri de yine Akyaka için oldukça az sayıda gazetelerde dile 
getirilen alternatif turizm temsillerindendir.  

İnanç Turizmi için ise Yalvaç şehri temsil edilmektedir. Bu haberler önemli kazı alanından bahsederken 

inanç turizmi açısından turistlerin bölgedeki ziyaret nedenlerini de açıklamaktadır. Yalvaç için Pisidia Antik 

kenti, Hz. İsa'nın 12 havarisinden olan  St. Paul'ün ilk vaaz verdiği yer olarak kabul edilmektedir ve bu 
bağlamda Yalvaç İnanç turizmi bağlamında gazetelerde temsil edilmiştir. Örneğin 2 Aralık 2014 tarihli Sabah 

gazetesinde bu durum, " İnanç turizminde yeni rota Psisida Antiocheia" başlıklı haberde, buranın Hristiyanlar 

için önemi haberde geniş yer tutmaktadır.  
Kültür turizmi ise, Seferihisar için sakin şehir olmanın belirtildiği bilgiler verilerek, Taraklı için, tarihi 

konaklar, Yenipazar için ise yörükler diyarı olarak tanıtılması, Bizans ve Karya yerleşmelerinden bahsedilmesi 

gazetelerde değinilen kültür turizmi bulgularıdır. Örneğin, Sakarya Yenigün, Türkiye, Yeni Akit gibi bir çok 
gazetede Taraklı'nın kültür turizmi ile temsili, ilçedeki tarihi ve restore edilmiş konakları, hanları konu 

edinmektedir. 

Hava sporları ve Su sporları ile ilgili haberler, yalnızca Akyaka için temsil edilmiştir. Akyaka'da 

uçurtma sörfü ve yamaç paraşütü ile ilgili haberlere rastlanmıştır. Bu haberlerin sayısı oldukça fazladır. 
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HaberTürk'ün 3 Ağustos 2014 tarihli sayısında bu durum "Kite Surf'ün mabedi Akyaka" başlıklı haberde, spor 

ile ilgili bilgiler, ünlü isimlerin bu spora olan merakı ve Akyaka'nın bu spor için yerli olduğu kadar yabancı 
tutkunlarının da ziyaretlerine uğradığı bilgileri verilmektedir.  

Doğa yürüyüşü için Taraklı, Akyaka ve Halfeti'nin temsil edildiği görülmüştür. Taraklı üzerine bu haber 

sayısı diğerlerinden daha fazladır. Yenisakarya gazetesinde 2 Aralık 2014 tarihinde çıkan "Eşsiz manzarada 
yürüyüş" başlıklı haberde, "Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri'nde yaklaşık 14 kilometrelik Taraklı 

Karagöl Acella parkuru geride kaldı" denilmiştir.  

Yemek-Gastronomi turizmi taramalarında ise, Akyaka hariç tüm sakin kentlerin yöresel tatları ile ilgili 

haberlerin temsil edildiğini görmekteyiz. Bu durumda Seferihisar tarafından gerçekleştirilen bir projenin etkisi 
olsa da, Yenipazar'da yöresel pide çeşitleri, Halfeti'nin Şabut balığı haberlerde yer almaktadır. Spor turizmi 

için ise Akyaka'nın hava ve su sporları haberleri, Taraklı'nın ise Doğa yürüyüşü haberlerine rastlanmıştır.   

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Sakin kentler, yabancı turistler düşünüldüğünde, kültürel olarak o yörenin, kendine has özelliklerini 

keşfetmek için büyük bir fırsattır. Yerli turistler için, özellikle yakın mesafelerde bulunan yavaş kentler, kısa 

tatil dönemlerinde, şehrin kalabalık ve hızlı atmosferinden kurtulabilmek adına, bir kaçış rotası görevi 
görmektedir. Ancak özellikle belli tarihlerde nüfusu 50 bin altında olan Cittaslow ağındaki kentler, tursitlerin 

yoğun ziyareti ile karşılaşmaktadır. Sakin şehirlere gelen turist profilleri düşünüldüğünde, denize kıyısı olan 

ve kitle turizmi bakımından yaygın bir şekilde yaz tatili potansiyeline zaten sahip olan şehirlerde yabancı 

turistlerin yanında yerli turistlerin de sayısı artmaktadır. Ancak Anadoluda kalan sakin şehirler için bu durum 
yabancı turist sayılarında büyük bir artış sağlanamamıştır. Anahtar kelime ve Belediye İsimlerine göre yapılan 

taramalarda, yaygın ve yerel basının, şehirlerin alternatif bir turizm mekanı olarak sunulmasına oldukça kısıtlı 

bir şekilde olanak tanıdığı görülmüştür. Hatta ulusal ve yerel basın taramalarında, bir şehrin Cittaslow 
olduğuna dair haberlerin sayısı bile oldukça düşüktür. Taranan haberlerde dolayısıyla, kentleri anlatırken 

'Sakin Şehir' tanımlamaları kullanılsa da, bu durum alternatif turizm potansiyeli olarak ele alınmamıştır.  

Sakin kentlere gelen turistlerin Tablo 1'de belirtildiği gibi daha yavaş seyahat eden, arkadaş ve aile 
çevresi ile dolaşan ve yerel yaşam tarzı arayışında olan ve buna yönelik turist davranışları sergiledikleri 

alternatif turizm çeşitlerine de yansımıştır. Sağlık-Termal  turizmine yurt içinden insanlar daha çok aileleri ve 

akrabaları ile rağbet gösterdiği bilinmektedir. Bu durum gazetelerde de yer almaktadır. Ancak Akyaka için 

alternatif turizm ve geleneksel turizm bu bağlamda iç içe girmiş görünmektedir. Kitle turizmine yönelik yaz 
dönemlerini de içine alan su sporları ile ilgili haberler, Akyaka için alternatif turizm özelliğini barındıran, 

ancak plansız, yaz aylarını kapsayan ve kum, güneş ve deniz üçgeninde sunulmuştur. Taraklı ve Yenipazar'ın 

kültür turizmine yönelik haberleri ön plandadır. Yerel kültürün korunmasını ve tanıtılmasını sağlamayı 
amaçlayan Cittaslow akımı düşünüldüğünde bu örnekler önem arz etmektedir.  

Şehirlerin temel gelişme stratejileri de Taraklı örneğinde, kentin dokusunu koruma, turistleri ağırlamak 

için yeni bina yapımlarında çok restorasyon tercih edilmesi ile de Tablo 1'de belirtildiği gibidir. Bölgelere özgü 

mimari, daha nitelikli iş gücü, değerli arazilere verilen önem haber metinlerinde alternatif turizm özelliklerine 
uygun bir şekilde yer almıştır. Sağlık- termal turizmi ile ilgili haberler de Taraklı için basında yer verilen bir 

alternatif turizm çeşidi olarak göze çarpmaktadır.  Buna rağmen, genel özellikleri itibariyle, alternatif turizmi, 

kitle turizminden ayıran topluma duyarlılık, istikrar ve gelişme, topluma duyarlılık gibi nitelikler, uygulama 
olarak kentlerde yer alsa da haber metinlerinde daha yüzeysel bahsi geçen durumlar olarak gözlenmiştir. 

Alternatif turizmden ziyade, kitle turizmine daha uygun bir dil kullanıldığı gözlenmiştir. Yerel yönetimlerin 

yapılan uygulamaları ve o yörenin kültürel, doğal özellikleri ile alternatif turizm potansiyeli taşıdığı düşünülen 
özellikleri, basında yer alacak şekilde geliştirmesi ve yalnızca yerelde kalmayan, ulusal değerler olduğunu da 

ortaya koyan çalışmalara önem vermesi gerekmektedir. Böylece yerli turistlerin durumdan haberdar edilmesi 

ve alternatif turizm potansiyellerinin daha etkin bir kullanımı sağlanması gerçekleştirilebilir.  

Ulusal ve yerel basında yer alan alternatif turizm haberlerinin sayısı, Cittaslow ağına katılmış 
Türkiye'deki şehirler için oldukça sınırlıdır. Bu durumun yerel ve ulusal basın için haber değeri taşımadığı 

kadar, yerel yönetimlerin de, kentlerdeki turizm olanakları üzerine yapılan çalışmalarının yeterli olmadığını 

belirtmek mümkündür. Yapılan çalışmalar ise, yerel basında ve daha dar bir çevrede duyurulmaktadır.  
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ÖZET 

Turizmden elde edilen gelirin artan bir seyir izlemesi, Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir. Bu 

açıdan bakıldığında, turizm gelirleri hangi faktörlere bağlı olarak artmaktadır  veya daha fazla turizm geliri 

elde etmek için alternatif  turizm faaliyetleri kapsamında  neler  yapılabilir soruları karşımıza çıkmaktadır.  Bu 

çalışma da,  bu sorulara, ekonometrik bir analiz ile yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle Türkiye 
ekonomisinin 2001-2014 yılları arasındaki turizm gelirinin belirleyicileri olarak, ziyaretçi sayısı, acente sayısı, 

yatak sayısı ve döviz kuru değişkenleri alınmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, turizm gelirini etkileyen en önemli 

değişkenin ziyaretçi sayısı olduğu görülmüştür. Ziyaretçi sayısında % 1 lik artış, turizm gelirini % 0.93 
artırmaktadır. Ayrıca, ziyaretçi sayısındaki 1 kişilik artış, ortalama olarak turizm gelirini 792 dolar 

arttırmaktadır. Aynı dönemde, 2001 ve 2008 krizlerin, turizm geliri üzerindeki etkisi de araştırılmış ve kriz 

dönemlerinin turizm gelirini azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte, Türkiye’nin 2004(1)-2015(2) çeyrek 

dönemleri arasında, alternatif  turizm amaçlı ülkemize gelen ziyaretçi sayısı ile alternatif turizmden elde edilen 
turizm gelirleri arasındaki ilişkilerde araştırılmıştır. Bu amaçla kurulan modellerin tahmin sonuçlarına göre, 

“sağlık ve tıbbi nedenlerle(sağlık turizm)” ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik artış, ortalama olarak 

sağlık turizmden elde edilen turizm gelirini 962 dolar arttırırken; diğer alternatif turizm gelirleri ortalama 
olarak daha az artmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Turizm Geliri, Alternatif Turizm, Engle-Granger Yöntemi. 

ABSTRACT 

The existence of an upward trend in tourism revenue is very important for the Turkish economy. The 
most significant questions to ask in this respect include which factors directly influence an increase in tourism 

revenues or what can be done in the form of alternative tourism services in order to generate more tourism 

revenues. The present study involves an attempt to seek answers to these questions through an econometric 
analysis. For this aim first of all, the number of visitors, the number of tourist agencies, the number of beds, 

and exchange rate were first identified as the determinants of tourism revenues in Turkey’s Economy from 

2001 to 2014. The estimation results revealed that the number of visitors is the most significant variable to 

influence tourism revenues. A one-percent increase in the number of visitors results in a 0.93 percent increase 
in tourism revenues. Moreover, a one-person increase in the number of visitors leads to a 792-dollar increase 

on average in tourism revenues. The impact of the 2001 and 2008 crises on tourism revenues was also 

examined during the same period and the results revealed that tourism revenues decrease during periods of 
financial crisis. In addition, another point of investigation involved the relationship between the number of 

tourists visiting Turkey for alternative tourism purposes and the revenues from alternative tourism between the 

quarters of 2004(1)- 2015(2) quarters in Turkey. The estimation results obtained from the models constructed 

for this purpose demonstrated that a one-person increase in the number of tourists visiting Turkey for “health 
and medical purposes (health tourism)” led to a 962-dollar increase on average in the revenues from health 

tourism with a smaller average increase in the revenues from other services of alternative tourism. 

 

Keywords: Turkey, Tourism Revenue, Alternative Tourism,  Engle-Granger Method. 
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1. GİRİŞ 

 
Turizm hem  ulusal ekonomiye katkıda bulunan hem de uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi 

sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür (Akar, 2015). 
Turizmi diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliği onun bir hizmet sektörü olmasıdır. Turizm sektörü 

hizmet sektörüne dahil edildiği için emek yoğun üretim gerçekleştirmektedir. Bu nedenle emek becerisinde 

meydana gelecek değişim, ürünün kalitesinin düşmesini ve yükselmesini etkiler. Turizm sektöründe ürün ve 
fiyat standartları; yere, zamana ve ziyaretçiye göre değişebilir. Bu sektördeki girişimciler, ilgili sektöre yapılan 

kamu harcamalarıyla ve alt yapı çalışmalarıyla çok yakından ilişki içindedirler. Bu nedenle kaliteli bir turizm 

hizmeti,  kamu ve özel sektörün birlikte oluşturacakları turizm bilincinde sağlanabilecektir (Özçam, 2013). 

Turizm faaliyetlerin en önemli ve en etkili sonuçlarından biri, ülkelere önemli ölçüde gelir getirici bir 
özelliğe sahip olmasıdır. Özellikle  hızla  kalkınmak isteyen ülkelerin karşılaştığı ekonomik güçlüklerin 

aşılmasında turizm gelirlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Turistik faaliyetler sonucu elde 

edilen gelir hem yatırım malları ithalinin gerektirdiği dövizin sağlanmasında hem de dış ticaret dengesi 
açıklarının kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan turizm gelirleri yatırımları arttıran, yeni 

istihdam olanakları yaratan, ulusal ve bölgesel ekonomik gelişmelere katkıda bulunmada rol oynayan önemli 

bir faktör haline gelmiştir (Çoşkun, 2010). 
Ülkeler daha fazla turizm gelirleri elde edebilmek için sahip oldukları turizm kaynaklarına uygun turizm 

faaliyetlerin çeşitlemesine giderek, bir başka deyişle alternatif turizm faaliyetlerini geliştirerek,  farklı istek ve 

ihtiyaçlara sahip turistleri kendine çekerek, turizm pazarından aldıkları payı arttırmakta ve böylece ulusal 

ekonomilerinin gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadırlar (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). 
İnsanların taleplerine göre turizm faaliyetleri, yaz turizmi, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, yayla 

turizmi,  mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi, dağcılık, gençlik turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, 

akarsu-rafting turizmi, su altı dalış turizmi ve hava sporları turizmi olarak geliştirilmiştir.  
Bu çalışmanın amacı da, Türkiye ekonomisindeki turizm gelirinin  belirleyicilerini tespit etmek ve 

alternatif turizm gelirlerinin, toplam turizm geliri içindeki önemini ortaya çıkarmaktır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben, ikinci bölümde turizm sektörünün 
ekonomi içindeki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde uygulama yapılmıştır. Sonuç bölümünde 

ise analiz sonuçları yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

 

 2.TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ  

Turizm sektörü,  bir taraftan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olurken, diğer taraftan uluslararası 

ticaretin gelişmesi ve günümüz insanının yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat etme 
eğiliminin artması  nedeniyle önemli gelişmeler kaydetmiştir (Çıkın, Çeken ve Uçar, 2009). 

2016 yılı Ocak dönemine ait uluslararası turist varışları ve turizm gelirlerinde meydana gelen gelişmeleri 

içeren Dünya Turizm Örgütü Ocak ayı Barometresine göre, 2014  yılında  tüm  dünya   genelindeki   turist   
varışları  1 milyar 134  milyon iken, 2015  yılında  tüm  dünya   genelindeki   turist   varışları  1 milyar 184  

milyona  ulaşmıştır.  Bu büyümeye, en çok uluslararası ziyaretçi ağırlayan Avrupa başta olmak üzere tüm 

bölgeler katkı sağlamıştır (2015 yılı için Avrupa 609.1; Asya ve Pasifik 277; Amerika 190.7; Afrika 53.1; 
Ortadoğu 54.1 milyon kişi). 2020 yılında da uluslararası turist varışları 1 milyar 360 milyona ulaşılacağı 

öngörülmektedir 

(http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom16_01_january_excerpt.pdf). 

Uluslararası  ziyaretçi sayısı bakımından önemli büyüme kaydeden ülkelerden biri de Türkiye’dir. 
Türkiye turizmi son 10 yıllık süreçte, yabancı ziyaretçi çekme açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi 

başarmıştır. Türkiye, bu performansı ile rekabet liginde, Fransa, İspanya ve İtalya ile aynı kategoride rekabetini 

sürdürmektedir.  2014 yılında  Türkiye’nin  varış istikametine göre en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 6. 
sırada olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom16_01_january_excerpt.pdf
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Tablo 1. 2014 Yılında Ülkelere Göre Uluslararası Gelen Turist Sayısı 

     SIRA      ÜLKE  DÜNYA TURİZM  

ÖRGÜTÜ BÖLGESİ 

ULUSLARARASI 

GELENTURİST 

SAYISI (2014) 

         1 Fransa Avrupa 83.7 milyon 

         2  ABD Kuzey Amerika 74.8 milyon 

         3 İspanya Avrupa 65 milyon 

        4 Çin Halk Cumhuriyeti Asya 55.6 milyon 

        5 İtalya Avrupa 48.6 milyon 

        6 Türkiye Avrupa 41.4 milyon 

        7 Almanya Avrupa 33 milyon 

        8 Birleşik Krallık Avrupa 32.6 milyon 

        9 Rusya Avrupa 29.8 milyon 

       10 Meksika Kuzey Amerika 29.1 milyon 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO Tourism Highlights Raporu) (2015)  

Uluslararası turizm gelirleri açısından duruma bakıldığında, 2014 yılında, Türkiye ilk 10 ülke arasında 

değildir (Tablo 2). 

Tablo 2. 2014 Yılında Ülkelere Göre Uluslararası Gelen Turist Sayısı 

     SIRA      ÜLKE  DÜNYA TURİZM  

ÖRGÜTÜ BÖLGESİ 

ULUSLARARASI 

TURİZM GELİRLERİ 

($) 

         1 ABD Kuzey Amerika 177.2 milyar 

         2  İspanya Avrupa 65.2 milyar 

         3 Çin Halk Cumhuriyeti Asya 56.9 milyar 

        4 Fransa Avrupa 55.4 milyar 

        5 Makao Asya 50.8 milyar 

        6 İtalya Avrupa 45.5 milyar 

        7 Birleşik Krallık Avrupa 45.3 milyar 

        8 Almanya Avrupa 43.3 milyar 

        9 Tayland Asya 38.4 milyar 

       10 Hong Kong Asya 38.4 milyar 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü  (UNWTO Tourism Highlights Raporu) (2015)  
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Türkiye’de ekonomi politikalarının geniş bir perspektifle tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllar, turizmin 

öneminin de kavranmaya başladığı yılları ifade etmektedir. Ancak hedefler ve gerçekleşme sonuçlarına göre 
turizm yatırımlarına ayrılan pay 1980’li yıllara kadar toplam sabit sermaye yatırımlarının % 0.7’sini 

geçememiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu sektörün bugünkü düzeyine 

ulaşmasında belirleyici rol oynamıştır (Çımat ve Bahar, 2003). Örneğin, 1980 yılında Türkiye’ye gelen 
ziyaretçi sayısı 1.288.060 kişi iken bu sayı 1996 yaklaşık sekiz kat artarak 8.614.085 kişiye ulaşmış ve 2000 

yılında bu sayı 10.428.153 kişi olmuştur. 1980 yılında elde edilen turizm geliri 326.654 bin dolar iken 2000 

yılında da 9.990.841 bin dolara yükselmiştir (www.turizm.gov.tr.). Turizmin Türk ekonomisi içinde artan 

etkinliğin bir sonucu olarak 2001 yılından sonra, ziyaretçi sayılarında, turizm gelirinde ve turist başına yapılan 
harcamalarda bir artış görülmektedir. 

 

Tablo 3: 2001-2015 Yılları Arasında Turizm Geliri, Ziyaretçi Sayısı ve 
Ortalama Geceleme Sayısı.  

  

   Toplam –Total 

Yıl 

 
Yıllık/Çeyrek 

 

Turizm  geliri  

(000 $) 

Ziyaretçi sayısı 

 

Kişi başı 

ortalama  

harcama 

($) 

Ortalama 

geceleme 

sayısı  

2001 Yıllık  10 450 728 13 450 127             777      - 

2002 Yıllık  12 420 519 15 214 514             816       - 

2003 Yıllık  13 854 868 16 302 053             850             11.1 

2004 Yıllık  17 076 609 20 262 640             843             10.7 

2005 Yıllık  20 322 111 24 124 501             842             10.4 

2006 Yıllık  18 593 950 23 148 669             803             12.0 

2007 Yıllık  20 942 501 27 214 988             770             11.3 

2008 Yıllık  25 415 067 30 979 979             820             11.0 

2009 Yıllık  25 064 481 32 006 149            783             11.2 

2010 Yıllık  24 930 996 33 027 943            755            10.8 

2011 Yıllık  28 115 694 36 151 328            778            11.0 

2012 Yıllık  29 007 003 36 463 921            795            10.8 

2013 Yıllık  32 308 991 39 226 226            824            10.2 

  I 4 648 816 4 773 826            974            11.4 

  II   8 315 789 10 267 778            810             8.4 

  III   11 579 006 16 057 651            721             9.6 

  IV  7 765 380 8 126 971            956            12.9 

2014 Yıllık  34 305 904 41 415 070            828            10.0 

  I   4 807 836   5 065 759            949            11.3 

  II   8 975 976   10 967 100            818             8.8 

  III   12 854 373    17 084 013            752             9.2 

  IV   7 667 719    8 298 198            924            12.4 

2015 Yıllık      

  I   4 868 890    5 344 575            911            10.9 

  II   7 733 677    10 751 351            719             8.4 

  III   12 294 189    17 408 994            706             9.7 

            

Kaynak: TÜİK Çıkış Yapan Ziyaretçiler ve Vatandaş Giriş Araştırmaları  
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Tablo 3’de, 2002 yılında turizm geliri 12 milyar 420 milyon 519 bin dolar iken; 2014 yılında  34 milyar 

305 milyon 904 bin dolar olmuştur. Söz konusu gelirin % 81.5’i yabancı ziyaretçilerden,    % 18.5’i ise yurt 
dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. 2014’teki gelirin 26 milyar 2 milyon 950 bin 

dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 302 milyon 954 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. 

2014 yılında kişi başına ortalama harcama 828 dolar, yabancıların ortalama harcaması 775 dolar 
olmuştur. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2014’te bir önceki yıla göre % 5.6 artarak 41 milyon 415 

bin 70 kişiye yükselmiştir. Bunların % 86.6’sını (35 milyon 850 bin 286 kişi) yabancılar, % 13.4’ünü (5 milyon 

564 bin 784 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştur. 

Türkiye'de yatırımların artması, işsizliğin azalması, kalkınma sürecinin hızlandırılması, bölgeler arası 
dengesizliğin azaltılması ve ödemeler dengesi sorununun giderilmesi, büyük ölçüde turizm sektörünün gelişme 

düzeyine bağlıdır (Çeken, 2004). 

Tablo 4, Turizm gelirinin GSMH ve ihracata oranlarını, dış ticaret açığını kapatma payını ve turizm 
sektöründe çalışan sayısını vermektedir. 

 

Tablo 4. 2006-2014 Yılları Arasındaki Bazı Turizm Verileri 

Yıllar Turizm gelirinin 

GSMH içindeki 

payı (%) 

Turizm gelirinin 

ihracata oranı(%) 

Turizm gelirinin 

dış ticaret açığını 

kapatma payı (%) 

Turizm 

sektöründe çalışan 

sayısı(1000 kişi) 

2006          3.5       19.7 42.83 1.001 

2007         3.2       17.3 43.34 1.067 

2008         3.4      16.6 44.30 1.058 

2009         4.1      20.8 82.52 1.131 

2010         3.4      18.3 46.09 1.177 

2011         3.6      20.8 34.13 1.178 

2012         3.7      19.2 43.75 1.206 

2013         3.9      21.3 32.35 1.298 

2014         4.7      21.8 40.59  
               Kaynak: TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği)(2015) 

 

Tablo 4’den de görüldüğü gibi, dış ticaret dengesinin sürekli negatif olduğu, diğer bir deyişle açık 

verdiği ve turizm gelirinin ise tam tersi olarak sürekli bir artış eğiliminde olduğu Türkiye ekonomisinin turizm 
gelirinin  dış ticaret açığını kapatmadaki payı 2014 yılında % 40.59 olmuştur. Turizm gelirinin GSMH içindeki 

payına ve turizm gelirinin ihracata oranına bakıldığında, bu oranlar her yıl artmaktadır. Aynı durum turizm 

sektöründe çalışan sayısında da görülmektedir. 2013 yılında sektör çalışanlarının % 56’sı yiyecek içecek 
hizmetlerinde, % 30’u konaklama sektöründe, % 5.7’si seyahat acentelerinde, % 7’si eğlence ve dinlence 

hizmetlerinde ve %1.2’side havayolu ulaştırmasında bulunmaktadır (TURSAB, 2015). Bu veriler, turizm 

sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak olduğu göstermektedir. 
Turizm sektörü, diğer sektörlerin ürettiği mal ve hizmetlerden yararlanmakta ve buna bağlı olarak o 

sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Örneğin, Balıkçılık ana sektörü, aramalı olarak sattığı ürünlerin 

% 51’ini turizme sunmaktadır. Gıda ve içecek sektörü aramalı satışlarının         % 20’sini turizm sektörüne 

yöneltmektedir. Mobilya sektörü de ara mallarının % 14’ünü turizme satmaktadır (AKTOB Turizm 
İstatistikleri, 2014). 

Turizm sektörünün tarım sektörü ile ilişkisi vardır. Turizm ve tarım sektörleri, birbirini en iyi 

tamamlayan sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü turizm  meyve, sebze, şarap vb. gibi temel yiyecek ve 
içeceklerin tüketildiği bir hizmet sektörüdür. Ayrıca turizmin gelişmesiyle birlikte yöredeki çiftlik evlerinin 

konaklamaya açılması, aile pansiyonculuğunun gelişmesi, kır-tatil evlerinin kiralanması sonucu, yöre halkının 

gelir seviyesinde de artış sağlanmaktadır (Çıkın ve diğerleri, 2009). 
 Turizm faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde, turizm talebine bağlı olarak hem alt yapı hizmetleri 

gelişmiş olur hem de inşaat sektörünün gelişmesine bağlı olarak üst yapıda gelişmektedir. 
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3. UYGULAMA 

 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisindeki turizm gelirinin  belirleyicilerini tespit etmek ve 

alternatif turizm gelirlerinin, toplam turizm geliri içindeki önemini ortaya çıkarmaktır. 
Bu konularda Türkiye’de bir çok çalışma mevcuttur. Aktaş (2005) yaptığı çalışmada, Türkiye’nin 1980-

2000 döneminde, turizm gelirinin belirleyicileri olarak, ziyaretçi sayısı, yatak sayısı, ABD doları cinsi döviz 

kuru, Alman markı cinsi döviz kuru, seyahat acente sayısı, yabancı sermaye miktarı ve devlet bütçesinden 
turizm sektörüne aktarılan miktarı almıştır.“İleri doğru değişken seçme” yöntemiyle modeli tahmin etmiş ve 

turizm gelirini en fazla etkileyen değişkenlerin ziyaretçi sayısı ve  seyahat acentesi sayısı olduğunu 

belirlemiştir. 

Erkan ve diğerleri (2013), Türkiye’nin 2005-2012 dönemine ait aylık verileri kullanarak, turist sayısı, 
teşvik belge sayısı, reel toplam yatırım tutarı, turizm sektörü istihdamı, yatak sayısı ve reel efektif döviz kuru 

değişkenlerinin, turizm geliri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. KEKK yöntemiyle elde edilen tahmin 

sonuçlarına göre, turist sayısının ve teşvik belge sayısının, turizm geliri üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu çalışmada ayrıca Granger nedensellik testi ve VAR analizi de yapılmıştır. 

Şen ve Şit (2015), reel döviz kurunun, turizm geliri üzerindeki etkisini, 2000-2012 döneminde Toda-

Yamamoto  nedensellik analizi ile incelemişler ve reel döviz kurunun,  turizm geliri üzerinde etkili olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Işık (2010), Türkiye’deki yabancı ziyaretçi harcamaları ile turizm geliri arasındaki 

ilişkiyi 1970-2008 dönemi için incelemiş ve Johansen yöntemini  kullanarak, yabancı ziyaretçi harcamaları ile 

turizm geliri arasında uzun dönemde ilişki bulmuştur. 

Yukarıdaki çalışmalardan da görüldüğü gibi, turizm gelirinin belirleyicileri olarak genellikle, ziyaretçi 
sayısı, seyahat acente sayısı, yatak sayısı, teşvik belge sayısı, toplam yatırım tutarı, döviz kuru gibi değişkenler 

seçilmiştir. Bu çalışmada da, turizm gelirinin belirleyicileri olarak, ziyaretçi sayısı, seyahat acente sayısı, yatak 

sayısı ve döviz kuru alınmıştır ve değişkenlerin  2001-2014 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Kurulan 
model aşağıdadır: 

 

(1) TG= 0 + 1ZS + 2 DK + 3AS + 4YS +u 

Burada, TG: Turizm gelirleri (bin dolar);     ZS: Ziyaretçi Sayısı (Adet) 

                      DK: ABD dolar(alış);  AS: Seyahat Acente Sayısı (Adet);   YS: Yatak Sayısı (Adet) 

Veriler, TÜİK, TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) ve TCMB web sitelerinden alınmıştır. 

Araştırmanın ampirik aşamasında kullanılacak beş değişkene ait verilerin logaritması alınarak, (2) nolu model 

tahmin edilecektir. 

(2) LTG= 0 + 1LZS + 2LDK + 3LAS + 4LYS +v 

Yapılacak çalışmaların sonucunda 1, 2, 3 ve 4 katsayılarının pozitif tahmin edilmesi 

beklenilmektedir. 

Değişkenlerin durağan olup olmadıklarını görebilmek amacıyla ADF(Genişletilmiş Dickey-Fuller) 

birim kök testi uygulanmıştır.  Test sonuçları,  Tablo 5’de verilmiştir.  
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Tablo 5. ADF Test Sonuçları 

Değişkenler                  Düzey         p değeri Birinci Sıra Fark            p değeri 

LTG(sabitsiz+trendsiz)     3.58                0.99 -2.73                                 0.058 

LZS(sabitsiz+trendsiz)      4.19                0.99 -1.605                               0.099 

LDK(sabit+trend)            -0.43                0.87 -5.007                               0.0025 

LAS(sabit+trend)              2.072              0.99 -3.36                                 0.0346 

LYS(sabit+trend)             -1.005              0.71 -3.74                                 0.0187 

TG(sabit+trend)               -0.64               0.82 -5.17                                 0.0024 

ZS(sabit+trend)               -2.24               0.20 -5.19                                 0.0023 
          * “L” logaritması alınan değişkenleri göstermektedir. 

Tablo 5’den de görüldüğü gibi, bütün değişkenler (p değeri 0.10’un altında) birinci sıra fark durağandır.  

Dolayısıyla (2) nolu model Engle-Granger2 İki Aşamalı Tahmin yöntemi ile tahmin edilmiş ve tahmin 

sonuçları aşağıda verilmiştir: 

 

          (3)  LTG= 0.30029 + 0.93LZS +0.42LYS + 0.19LDK + 0.49LAS             

               p değeri  (0.8375)     (0.0031)      (0.46)           (0.201)          (0.225)     

           dw=1.23        ADFu=-3.42(0.05:-2.75)          R2=0.99      F=276.4     ARCH(1)=0.003(p:0.95) 

(3) nolu modelden de görüldüğü gibi, diğer değişkenler sabit iken ziyaretçi sayısındaki %1 lik artış, 

turizm gelirini % 0.93 arttırmaktadır. Yatak sayısındaki %1lik artış, turizm gelirini %0.42 artırırken; acente 
sayısındaki %1 lik artış, turizm gelirini % 0.49 arttırmaktadır. Döviz kuru %1 arttığında, turizm geliri  %0.19 

artmaktadır. Dolayısıyla ziyaretçi sayısındaki artış, turizm gelirini diğer değişkenlerden daha fazla arttırmıştır. 

Bununla birlikte, sadece ziyaretçi sayısına ait katsayı değeri istatistiksel bakımdan anlamlı iken (p değeri 

0.05’in altındadır), diğer değişkenlere ait katsayı değerleri istatistiksel bakımdan anlamsız (p değeri 0.10’un 
üstündedir) bulunmuştur. Modelin açıklama gücü yüksek (R2=0.99) ve F testine göre model tümüyle 

anlamlıdır. Bu durum değişkenler arasında yüksek bir ilişkiden kaynaklanan çoklu doğrusal bağlantı sorununu 

gündeme getirmektedir3. Bu sonuç beklenilen bir durumdur. Seyahat acente sayısına bağlı olarak ziyaretçi 
sayısı artmakta, ziyaretçi sayısına bağlı olarak yatak sayısı da artmaktadır. Ya da Türkiye’ye gelen ziyaretçi 

sayısındaki artış, acente sayısını arttırmakta, buna bağlı olarak yatak sayısı da artmaktadır. ARCH testine göre, 

modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunları yoktur. Ayrıca hata terimine uygulanan  ADF test 

istatistiği (ADFu=-3.42), tablo değerinden (0.05:-2.75)  küçük olduğu için              (2) nolu model uzun dönem 

denge ilişkisini göstermektedir. 

                                                             
2 Engle-Granger (1987), uzun dönemli ilişkiyi araştırırken, modelde kullanılan tüm değişkenlerin aynı sıradan bütünleşik olduğunu 

varsaymaktadır.  Öncelikle her bir değişken için birim kök testleri uygulandıktan sonra 1. sıradan bütünleşik I(1) olduklarını bulmak 
gerekmektedir. Değişkenler aynı sıradan bütünleşik ise Engle- Granger yöntemi kullanılır. Engle- Granger yöntemi iki aşamadan 
oluşur. Birinci aşamada kurulan model KEKK (Klasik En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilir. İkinci aşamada ise, birinci aşamada 
tahmin edilen modelin hata terimine DF (Dickey-Fuller) ya da ADF(Augmented Dickey-Fuller-Genişletilmiş DF) birim kök testi 
uygulanır. Birim-kök test sonucunda, hata terimi düzeyde I(0) durağan ise, birnci aşamada tahmin edilen model, uzun dönem denge  

modelidir. 
 
3Değişkenlerin her birinin turizm geliri üzerindeki etkisi araştırılmış ve her bir değişkenin tek başına turizm gelirini etkileyen önemli 

değişkenler olduğu görülmüştür. Döviz kuru  dışında, diğer değişkenler turizm gelirini yüksek oranda açıklamaktadır. 
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Ziyaretçi sayısı, turizm gelirini en fazla etkileyen değişken olduğu için; ziyaretçi sayısındaki 1 kişilik 

artış, turizm gelirlerini kaç dolar arttırmaktadır? sorusu da araştırılmıştır. Bunun için aşağıdaki model 

kurulmuştur: 

   (4)  TG= 0 + 1ZS + 1 

    Burada TG: Turizm gelirleri (bin dolar) ;             ZS: Ziyaretçi Sayısı(Adet) 

ADF test sonucuna göre (Tablo 5), turizm geliri ve ziyaretçi sayısı birinci sıra fark durağan bulunduğu 

için Engle-Granger yöntemi ile model tahmin edilmiş ve tahmin sonuçları aşağıda verilmiştir. 

(5) TG= 311757.4 + 0.792 ZS               R2=0.98    F=936.93  ADFu=-3.61(0.05:-3.25) 

              p değeri  (0.10)       (0.0000)                 ARCH(1)=0.0072(p:0.93) 

(5) nolu modele göre, ziyaretçi sayısındaki 1 kişilik artış, turizm gelirlerini 792 dolar arttırmaktadır. 

2001-2014 yılları arasında Türkiye ekonomisi iki önemli kriz yaşamıştır. Birincisi 2001 krizi, diğeri de 

2008 krizidir.  Dolayısıyla  kriz dönemlerinde,  turizm geliri etkilenmiş midir? sorusuna bu çalışmada yanıt 

aranmıştır. Bu amaçla 2001 ve 2008 yıllarına 1; diğer yıllara 0 verilerek, bir kukla değişken(DU) tanımlanmış 

ve kriz dönemlerinin turizm geliri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kurulan model aşağıdadır: 

(6) TG= 0 + 1DU + 2 

Burada TG: Turizm geliri (bin dolar) ;             DU: Kukla değişken 

Beklentimiz, 1 katsayısının negatif olması yönündedir. Model KEKK ile tahmin edilmiş ve tahmin 

sonucu aşağıda verilmiştir: 

(7) TG= 23078636 –5145738DU         R2=0.164 

E(TG│DU=1) olduğunda, yani kriz dönemlerinde turizm gelirinin azaldığı görülmektedir. Kriz 

dönemlerinde turizm geliri  17932898 bin dolar iken; diğer dönemlerde 23078636 bin dolardır. 

Yukarıda kurulan modellerde, turizm gelirini etkileyen değişkenlerin neler olduğu ve söz konusu 

değişkenlerin turizm geliri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Bundan sonraki analizlerde, Türkiye ekonomisinin 2004(1)-2015(2) çeyrek dönemlerinde alternatif 

turizm4 gelirlerinin, toplam turizm geliri içindeki önemini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  

                                                             
4Türkiye’de, 1990’lı yılların başından itibaren yoğun şekilde turistik tüketicilerde klasik turizm ürünü olarak adlandırılan deniz, kum 

ve güneş üçlemesinden, bireysel ve özel ilgi gerektiren ürünlere doğru bir yönelme ortaya çıkmıştır. İnsanların güneş altında boş 
vakitlerini öldürmek yerine ulaşım araçlarındaki hız ve konfor sayesinde tatil sürelerini birkaç parçaya bölerek ilgi alanlarına yönelik 
tatile çıkmayı yeğlemeye başlamışlardır. Bu yönelişin öncelikle klasik turizm ürününe duyulan tatmin düzeyi, değişik kültürleri 
keşfetme isteği, ülkeler arasındaki mesafelerin kısalması, eğitim ve gelir düzeyindeki artış, genel turizm hareketliliği içerisinde 
ekonomik problemlerini çözmüş üçüncü yaş turist profilinin artması, kültürel ve sportif aktivitelere katılma isteği gibi pek çok nedeni 
bulunmaktadır. Değişen bu talep karşısında turizm yatırımcıları da pazardaki yerlerini yeniden konumlandırmak amacıyla talebin 
istekleri doğrultusunda yatırımlarını yönlendirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan bu turizm hareketliliğinin adı kitle turizmine bir 
alternatif olarak değerlendirilmesi dolayısıyla alternatif turizm olarak adlandırılmaktadır (Kılıç ve  Kurnaz,  2010). 

Ülkemizde alternatif turizm çeşitleri; akarsu turizmi, av turizmi, dağcılık, golf turizmi, hava sporları, inanç turizmi, İpek  Yolu, kış 
sporları turizmi, kongre turizmi, kuş gözlemciliği, mağara turizmi, sağlık ve termal turizmi, su altı dalış, yat turizmi ve yayla turizmi 
olarak şekillenmiştir(yigm.kulturturizm.gov.tr). 
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Bunun için alternatif turizm gelirleri verilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak gerek Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nda  gerekse TÜİK ve MB web sitelerinde alternatif turizm gelirleri verileri söz konusu dönemler 
için mevcut değildir. Sadece TÜİK’in web sayfasında “Turizm İstatistiklerinde” “Geliş Nedenine Göre Çıkış 

Yapan Ziyaretçiler” başlığı altında, “- Gezi,Eğlence,Sportif ve Kültürel Faaliyetler, -Akraba ve Arkadaş 

Ziyareti, -Eğitimi Staj, -Sağlık ve Tıbbi Nedenler, -Dini/Hac,-Alışveriş, -Transit, -İş amaçlı, -Diğer” olmak 
üzere alt başlıklar altında ziyaretçi sayıları mevcuttur5. Bunlar arasında, “- Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel 

Faaliyetler(yaz turizmi,  kış turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, dağcılık,  yat turizmi, akarsu-

rafting turizmi, su altı dalış turizmi ve hava sporları turizmi-GES), -Eğitimi Staj(Gençlik turizm-ESG), -Sağlık 

ve Tıbbi Nedenler(Sağlık turizm-ST), -Dini/Hac(İnanç turizm-DH), -İş amaçlı (Konferans turizm-İAK)veriler 
kullanılmıştır. Bu başlıklarda turizm gelirlerini elde edebilmek için de, önce toplam ziyaretçi sayısı içinde 

yukarıda sıralanan faaliyetlerin payı bulunmuştur. Örneğin 2015 yılının ikinci çeyreğinde toplam ziyaretçi 

sayısı 10751351 kişidir. 10751351 kişinin 7023302 kişi “Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler” 
amacıyla gelmiştir. Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetleri amacıyla gelen ziyaretçi 

sayısının(7023302), toplam ziyaretçi sayısına(10751351) oranı; bize“Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel 

Faaliyetlerin” payını gösterecektir. Aynı şekilde örneğin, “Sağlık ve Tıbbi nedenlerle” (sağlık ve termal 
turizm) ülkemize gelen ziyaretçi sayısı aynı dönemde 93222 kişidir6.  93222 kişinin, toplam ziyaretçi 

sayısına(10751351) oranı, bize “Sağlık ve Tıbbi nedenlerle” aldığı payı verecektir. Bu oranlar(paylar) 

incelendiğinde, “Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerin”, toplam turizm geliri içindeki payı; “dini 

(inanç turizm)”, “iş amaçlı (konferans turizm)”, “sağlık ve tıbbi nedenler(sağlık turizm)” ve “”eğitim(gençlik 
turizm)” amaçlı turizm gelirlerinin payından daha fazladır. 

Her bir faaliyet için bulmuş olduğumuz bu oranları(payları), toplam turizm gelir değeri ile 

çarptığımızda, her bir faaliyete ait turizm gelirlerini elde ederiz. 
 Bundan sonraki analizlerde, tarafımızca hesaplanmış her bir turizm faaliyetine ait turizm gelirleri ile, 

ziyaretçi sayıları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Değişkenlerin durağan olup olmadıklarını görebilmek 

amacıyla ADF birim kök testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

 
 

Tablo 6. ADF Test Sonuçları 

Değişkenler                                Düzey        p değeri Birinci Sıra Fark           p değeri 

GESTG(sabit)                            -0.27            0.91 -3.24                                 0.024 

GESZS(sabit)                              0.98            0.99 -4.40                                 0.0012 

ESGTG(sabit)                            -5.10            0.0001  

ESGZS(sabit)                             -5.04            0.0001  

İAKTG(sabit)                             -2.008          0.28 -2.83                                  0.062 

İAKZS(sabitsiz+trendsiz)           0.011           0.68 -3.12                                  0.026 

DHTG(sabit)                             -7.023            0.000  

DHZS(sabit)                               -6.28            0.000  

STTG (sabit)                              -0.79            0.80 -2.93                                   0.05 

STZS (sabit)                               -1.18             0.67 -2.94                                   0.048 

GESTG_SA(sabit)                      -0.65            0.84 -7.68                                   0.0000 

GESZS_SA(sabit)                       -0.41           0.89 -8.57                                   0.000 

STTG_SA(sabit)                        -0.81            0.80 -2.25                                   0.04 

STZS_SA(sabit)                         -0.35            0.90 -5.13                                   0.0001 

 

Tablo 6’dan da görüldüğü gibi, ESGTG, ESGZS, DHTG, DHZS değişkenleri düzeyde durağan; diğer 
değişkenler birinci sıra fark durağan bulunmuştur. ADF birim kök testi sonucunda birinci sıra fark durağan 

                                                             
5TÜİK’in web sayfasında “Turizm İstatistiklerinde”  “Geliş Nedenine Göre ÇıkışYapan Ziyaretçiler” verileri,                    2003(1)-

2015(2) çeyrek dönemler için mevcuttur. Daha önceki yıllara ait verilere ulaşılamamıştır. Bu çalışmada              2004(1)-2015(2) çeyrek 
dönemlik veriler kullanılarak modeller tahmin edilmiştir. 
6Ek 1’de veriler yer almaktadır. 
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bulunan değişkenler  Engle-Granger yöntemi ile düzeyde durağan bulunan değişkenler KEKK ile tahmin 

edilmiş ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Engle-Granger ve KEKK Sonuçları  2004(1)-2015(2) 

Modeller   Değişken Tanımı 

GESKTG= 79575.08+ 0.719 GESKZS            R2=0.92         F=517.7 

  t değeri (0.53)        (22.75)          dw=1.27       ADFU=-2.043(0.04) 
*Değişkenler birinci sıra fark durağan olduklarından Engle-Granger yöntemi 

ile tahmin edilmiştir. 

 **Değişkenlerde mevsimsel etki olduğu için, değişkenler mevsimsel etkiden 

arındırıldıktan sonra Engle-Granger yöntemi ile tahmin edilmiştir. 

  GESKTG_SA = -344628.1 + 0.821GESKZS_SA       R2=0.89  F=385.9 

               t değeri (-1.91)        (19.64)           dw=0.29   ADFU=-2.077(0.03) 

GESKTG: Gezi, eğlence, sportif ve kültürel 

faaliyetlerden elde edilen turizm gelirleri(bin 

dolar) 

GESKZS: Gezi, eğlence, sportif ve kültürel 

faaliyetler amaçlı ziyaretçi sayısı(adet) 

  STTG= -11472.18+ 0.962 STZS            R2=0.92         F=511.6 

p değeri (-4.35)    (22.61)              dw=1.83   A DFU=-2.25(0.024) 
*Değişkenler birinci sıra fark durağan olduklarından Engle-Granger yöntemi 

ile tahmin edilmiştir. 

**Değişkenlerde mevsimsel etki olduğu için, değişkenler mevsimsel etkiden 

arındırıldıktan sonra Engle-Granger yöntemi ile tahmin edilmiştir. 

     STTG_SA = -12829.7 +  0.985 STZS-SA            R2=0.96  F=1276.1 

        t değeri (-7.65)      (35.72)              dw=0.29  ADFU=-2.48(0.018) 

STTG: Sağlık ve tıbbi faaliyetlerden elde 

edilen turizm geliri(bin dolar) 

STZS: Sağlık ve tıbbi faaliyet amaçlı ziyaretçi 

sayısı(adet) 

  DHTG=2186.15+ 0.6301 DHZS                  R2=0.904          F=417.7 

t  değeri (2.52)     (20.43)                            dw=1.86    
*Değişkenler düzeyde durağan olduklarından KEKK yöntemi ile tahmin 

edilmiştir. **Değişkenlerde mevsimsel etki yoktur. 

DHTG: Dini/Hac faaliyetinden elde edilen 

turizm geliri(bin dolar) 

DHZS: Dini/Hac faaliyet amaçlı ziyaretçi 

sayısı (adet) 

İAKTG= -20320.92+0.783 İAKZS                    R2=0.75   F=138.1 

t değeri (-0.54)      (11.75)        dw=1.29   ADFU=-2.15(0.034) 
*Değişkenler birinci sıra fark durağan olduklarından Engle-Granger yöntemi 

ile tahmin edilmiştir. **Değişkenlerde mevsimsel etki yoktur. 

İAGTG: İş amaçlı (konferans)  faaliyetinden 

elde edilen turizm geliri(bin dolar) 

İAGZS: İş amaçlı (konferans) faaliyet amaçlı 

ziyaretçi sayısı(adet) 

   ESGTG=1145 + 0.711 ESGZS                       R2=0.85    F=250.8 

t değeri (0.56)   (15.83)                                dw=1.05    
*Değişkenler düzeyde durağan olduklarından KEKK yöntemi ile tahmin 

edilmiştir. **Değişkenlerde mevsimsel etki yoktur. 

ESGTG:Gençlik(eğitim) faaliyetinden elde 

edilen turizm geliri(bin dolar) 

ESGZS:Gençlik(eğitim) faaliyet amaçlı 

ziyaretçi sayısı(adet) 

 

Tablo 7’de, “sağlık ve tıbbi nedenlerle(sağlık turizm)” ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik 

artış, sağlık turizmden elde edilen turizm gelirini 962 dolar arttırırken; “Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel 
Faaliyetler” amacıyla ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik artış, bu amaçla elde edilen turizm gelirini 

719 dolar arttırmaktadır.“Eğitimi Staj(Gençlik turizm)”amaçlı ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik 

artış, gençlik turizmden elde edilen turizm gelirini 711 dolar arttırırken; “İş amaçlı (Konferans turizm)” 
ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik artış, konferans turizmden elde edilen turizm gelirini 783 dolar 

arttırmaktadır.“Dini/hac(inanç turizm)”amaçlı ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik artış, inanç  

turizmden elde edilen turizm gelirini 630 dolar arttırmaktadır. 

Bütün modellerde eğim katsayıları  istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Modellerin açıklama gücü yüksek 

ve F testleri anlamlıdır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ülke ekonomilerinde önemli sonuçlar 

doğurmaktadır. Özellikle turizmin kitlesel özellik kazanması ile turizmin yarattığı ekonomik etkiler, turizm 

potansiyelini kullanabilen ülkeler için oldukça önemli bir gelir unsurunu ortaya çıkarmıştır. Turizm gelirleri 

dünyadaki birçok ülke ve bölge için önemini arttırmış, bu durum turizm yatırımlarının da desteklenmesi ile 
birbirini izleyen döngüsel bir etkileşime yol açmıştır (Onur ve Çöz, 2004).  

Ülkeler açısından daha fazla gelir elde edebilmek için turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması 

gereklidir. Bu açıdan bakıldığında, turizm faaliyetlerin dönemsel ve bölgesel olarak dengeli bir biçimde 
dağılımına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede turizm faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, bir başka deyişle alternatif turizm 

alanların geliştirilmesi önem arz etmektedir (TÜSİAD, 2014). 

Türkiye’nin de  bu anlamda dünya  turizm pazarından  daha büyük pay alabilmesi ve daha fazla turizm 

geliri elde edebilmesine ihtiyaç vardır.  Bunun için turizm geliri, hangi faktörlere bağlı olarak artmaktadır? ya 
da turizm gelirinin belirleyicileri neler olabilir? Alternatif turizm faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri, 

turizm geliri üzerinde daha fazla etkilidir? soruları aklımıza gelmektedir. Bu çalışmada, bu sorulara yanıt 

aranmaya çalışılmıştır ve bu amaçla çeşitli ekonometrik modeller kurulmuştur.  Kurulan modeller, Türkiye 
ekonomisinin hem 2001-2014 yıllık hem de 2004(1)-2015(2) çeyrek dönem verileri kullanılarak, Engle-

Granger ve KEKK yöntemleri ile tahmin edilmiştir. 

Kurulan modellerden ilki, Türkiye’deki turizm gelirinin belirleyicilerini ortaya koyabilmeyi 
amaçlamıştır. Turizm gelirinin belirleyicileri olarak, ziyaretçi sayısı, seyahat acente sayısı, yatak sayısı ve 

döviz kuru alınmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, turizm gelirini etkileyen en önemli değişkenin ziyaretçi sayısı 

olduğu görülmüştür. Ziyaretçi sayısında % 1 lik artış, turizm gelirini % 0.93 artırmaktadır. Ayrıca, ziyaretçi 

sayısındaki 1 kişilik artış, turizm gelirini 792 dolar arttırmaktadır. Aynı dönemde, 2001 ve 2008 krizlerinin, 
turizm geliri üzerindeki etkisi de araştırılmış ve kriz dönemlerinin turizm gelirini azalttığı görülmüştür. 

  Kurulan modellerden diğerleri, alternatif turizm faaliyetleri ile ilgilidir. Yapılan analizler sonucunda, 

“Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerin”, toplam turizm geliri içindeki payı; “dini (inanç turizm)”, “iş 
amaçlı (konferans turizm)”, “sağlık ve tıbbi nedenler(sağlık turizm)” ve “eğitim(gençlik turizm)” amaçlı 

turizm gelirlerinin payından daha fazladır. Toplam turizm geliri içinde en az payı, inanç turizmi almaktadır. 

“Sağlık ve tıbbi nedenlerle(sağlık turizm)” ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki bir kişilik artış, sağlık 

turizmden elde edilen turizm gelirini 962 dolar arttırırken; diğer alternatif turizm gelirleri ortalama olarak daha 

az artmaktadır.  

Bu sonuçlara göre, 

- Turizm gelirini arttıran en önemli değişken ziyaretçi sayısı olduğu için, herhangi bir nedenle ülkemize 
gelen ziyaretçi sayısındaki azalma, turizm gelirini azaltacaktır.  Aynı şekilde ekonomik ve siyasi krizler, turizm 

gelirini olumsuz etkilemekte ve turizm gelirini azaltıcı etki yapmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, özellikle 

Rusya krizi ve artan terör olayları nedeniyle ülkemize gelen ziyaretçi sayısındaki azalma, turizm gelirini 
etkileyecektir. Sadece Rusya krizinden dolayı,  Rusya’dan ülkemize gelen 2014 yılı verilerine göre 4.5 milyon 

ziyaretçinin 2016 yılında gelmemesi; analiz sonuçlarına göre kişi başı ortalama 792 dolarlık bir gelir elde 

edileceği düşünülürse, turizm gelirinin nasıl azalacağı görülmektedir. Terör olayları nedeniyle diğer ülkelerden 

gelen ziyaretçi sayılarındaki azalmada aynı şekilde turizm gelirini azaltacaktır. Turizm gelirinin azalması ise 
cari işlemler açığının artmasına, istihdamın ve ekonomik büyümenin azalmasına neden olabilecektir. 

Dolayısıyla, ziyaretçi sayısındaki artışı sağlayabilmek için, öncelikle ekonomik ve siyasi krizlerin oluşmasını 

engelleyici önlemlerin alınması gereklidir. Ayrıca yurt dışından gelen ziyaretçi sayısındaki azalma durumunda, 
turizm işletmelerinin zarar etmemesi amacıyla, iç turizme yönelik kampanyaların düzenlenmesi(otel ve 

pansiyon fiyatlarının makul ölçülere indirilmesi, bu konuda reklam kampanyalarının yapılması gibi), 

işletmecilerin borçlarının ertelenmesi veya uygun kredi koşullarının sağlanması, vergilerin düşürülmesi gibi 
ek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunların yanında, turizm yatırımlarına gereken önem verilmeli, verilen 

hizmetlerin kalitesi arttırılmalı ve  ulaşım olanakları genişletilmelidir.  
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-  Alternatif turizm faaliyetleri içinde,  turizm gelirini en fazla arttıran sağlık turizmi iken, turizm gelirini 

en az arttıran inanç turizmi olmuştur. Analiz sonuçlarına göre sağlık turizmden en fazla gelir elde edilebileceği 
için, ülkemizde sağlık turizme önem verilmelidir. Özellikle İç Anadolu Bölgesi, sağlık turizmi için iyi bir alan 

oluşturabilir. Diğer taraftan inanç turizmden daha fazla gelir elde edebilmek için de, “uluslararası gündeme 

gelebilme niteliği yüksek olan Mevlana, Çatalhöyük, Kilistra, Sille ve Selçuklu yapıları gibi unsurların “paket 

tanıtım” projesi ile tanıtılmasına ihtiyaç vardır” (Tapur, 2009). 

- Türkiye’nin uluslararası kongre merkezi haline gelebilmesi için, tanıtım ve pazarlama açısından teknik 

ve finansal desteğe ve iyi bir planlama sistemine ihtiyaç varken, sosyal medyayı çok iyi kullanan gençleri 

ülkemize çekebilmek için ve ülkemizdeki gençler için de, gençlik kampları, yaz okulları, gençlik festivalleri  

ve okul gezileri düzenlenmeli,  gençlere yönelik turizm tesislerin sayısı ve kalitesi arttırılmalı, gençlik turizmi 

yapan seyahat acenteleri kriterlerini oluşturacak “özel projeler” hazırlanarak, uygulamaya geçilmelidir.  
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EK 1.  ANALİZLERDE KULLANILAN VERİLER 2012(1)-2015(2) 

Dönem Turizm 

Geliri(TG) 

(bin dolar) 

Ziyaretçi 

Sayısı(ZS) 

(Adet) 

Gezi, 

Eğlence, 

Sportif ve 

Kültürel 

Faaliyetler 

Amaçlı 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Eğitimi, 

Staj Amaçlı 

Ziyaretçi 

Sayısı 

(Gençlik 

Turizm) 

Sağlık ve 

Tıbbi 

Nedenler 

Amaçlı 

Ziyaretçi 

Sayısı 

(Sağlık 

Turizm) 

Dini/Hac 

Amaçlı 

Ziyaretçi 

Sayısı 

(İnanç 

Turizm) 

İş Amaçlı 

Ziyaretçi 

Sayısı 

(Konferans 

Turizm) 

2012.1 

         2 

         3 

         4 

2013.1 

         2 

         3 

         4 

2014.1 

         2 

         3 

         4 

2015.1 

         2 

 

3524422 
7066015 
11055086 
7361478 
4648816 
8315789 
11579006 

7765380 
4807836 
8975976 
12854373 
7667719 
4868890 
7733677 

4219162 
9323459 
15437123 
7484177 
4773826 
10267778 
16057651 

8126971 
5065759 
10967100 
17084013 
8298198 
5344575 
10751351 

1854034 
5841998 
8173244 
4461754 
2150827 
6479165 
8223861 

4826494 
2357392 
7139799 
9427842 
4979006 
2722015 
7023302 

51190 
86876 
40441 
43935 
46320 
81561 
33718 

28672 
36848 
58006 
32602 
48868 
29971 
41465 

58626 
53099 
38054 
66450 
75372 
75343 
41503 

75243 
91855 
112345 
82453 
128005 
105925 
93222 
 

10847 
27016 
11016 
17522 
7584 
25499 
14495 

11497 
24355 
29524 
19723 
9578 
5427 
40923 

512927 
634782 
339311 
671184 
575083 
637422 
389681 

730959 
598896 
707150 
318908 
690271 
536570 
648306 
 

Kaynak:TÜİK Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi 

Not: Analiz dönemi 2004(1)-2015(2) dir. Burada 2012(1)-2015(2) çeyrek dönem veriler verilmiştir. 

Not: Hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 2015(2) dönemi için; 

*Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Amaçlı Ziyaretçi Sayısı /Toplam ziyaretçi sayısı  =  

7023302/10751351=0.6532 

   Gezi, Eğlence, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Amaçlı Turizm Geliri= 0.653248*7733677 = 5052009.03 

* Sağlık ve Tıbbi Nedenler Amaçlı Ziyaretçi Sayısı / Toplam ziyaretçi sayısı   = 93222/10751351 =0.008671 

   Sağlık ve Tıbbi Nedenler Amaçlı Turizm Geliri =0.008671*7733677= 67056.58 
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ÖZET 

Çalışma ile sadece fiziksel ve bilişsel olarak değil aynı zamanda duygusal varlıklarıyla da hizmet 
sürecine katılan konaklama işletmeleri çalışanlarının, duygusal emek ve bireysel yenilikçilik boyutları 

arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Palandöken Kış Turizm Merkezi 

konaklama işletmelerinde çalışan personel oluşturmaktadır. Analizlerde “Konaklama İşletmelerinde Duygusal 
Emek Ölçeği” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”  kullanılmış ve her iki ölçek için de Cronbach Alpha katsayısı 

sırasıyla α= 0.97 ve α= 0,98 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucuna göre duygusal emek ile bireysel 

yenilikçiliğin alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilirken ANOVA test sonuçlarına göre de 

eğitim düzeyi, çalışılan departman ile işletmede çalışılan kademe ve bireysel yenilikçilik arasında anlamlı bir 
fark belirlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Bireysel Yenilikçilik, İnovasyon, Turizm, Konaklama 

İşletmeleri, Palandöken. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND 

INDIVIDUAL INNOVATIVENESS AT ACCOMMODATION BUSINESS IN 

TOURISM: PALANDÖKEN EXAMPLE 
ABSTRACT 

With this study, it is aimed to examine the relationship between emotional labor and retail innovation 

dimensions of employees involved in process of service in hospitality management not only physically and 

cognitively but also emotionally. The research population is comprised of staff working in hospitality 
management in winter tourism center, Palandöken. In analyses, "Emotional Labor Scale in Hospitality " and 

"Personal Innovation Scale" is used and for both scales Cronbach Alpha factor is respectively, α= 0.97 and α= 

0,98. According to result of correlation analysis, it is detected a negative relationship between the dimensions 
of the individual innovation and emotional labor. Also, according to result of ANOVA test, there is no 

significant difference between individual innovation and educational level, department held and stage held in 

management. 

Keywords: Emotional Labor, Retail Innovation, Innovation, Tourism, Hospitality Managements, 
Palandöken. 
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ÖZET 

Su kaynaklarının bulunduğu destinasyonlarda rafting, kano, balıkçılık vb. rekreasyonel aktivitelerin 

yoğun olması turizm için önemli bir potansiyel kaynaktır. Bu potansiyelin hem yerel halk için istihdam kaynağı 

olarak görülebileceği, hem de sürdürülebilir yaşam alanı için uygun bir gelişim sağlayabileceği düşünülebilir. 
Alternatif turizm türlerinden biri olan sportif olta balıkçılığı ise, sürdürülebilir yatırımlara fırsat tanıyabileceği 

gibi önemli bir gelir kaynağıdır.  Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen sportif olta balıkçılığını 

turizm açısından değerlendirerek, bu turizm türünün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin ortaya 

konulmasıdır. Bu amaçla, öncelikle ilgili literatür taraması yapılarak sportif olta balıkçılığı ve sportif olta 
balıkçılığının turizm açısından önemini ortaya koyan akademik çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra ise, 

birincil veri kaynağına ulaşabilmek amacıyla literatürdeki bilgiler ışığında yarı yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış sorular oluşturulmuştur. Konu ile ilgili olan bir federasyon ve beş derneğin yetkilileri ve 
sporcuları ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sportif olta balıkçılığının bir turizm türü 

haline gelebilmesi için alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması, sertifikasyonun bir eğitim ve sınav sonrasında 

verilmesi, ilgili kanun ve yönetmeliklerin denetim faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiği gibi birçok bulguya 
ulaşılmıştır. Ayrıca, su ürünleri ile ilgili sürdürülebilirliğin sağlanması açısından Su Bakanlığı gibi bir 

bakanlığın Türkiye’de gerekli olabileceği öngörülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, sportif olta balıkçılığı, SWOT 

 

 

AN EVALUATION OF SPORT FISHING WITHIN THE SCOPE OF 

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY 
 

 

ABSTRACT 

In destinations where which water resources exist, intensity of many recreational activities like rafting, 

canoeing, and fishing has a potentially powerful source for tourism. This potential might be considered as 
employment opportunities for local residents, also can provide proper improvement for sustainable life style. 
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Sport fishing which is one type of the alternative tourism can provide sustainable investment opportunities for 

the local people and be a great income source for them. The purpose of this research is to determine sport 
fishing in Turkey in context of tourism and revealing strong, weak sides and opportunities, threats (SWOT) of 

this tourism type.  Within the scope of this study, literature was searched, sport fishing and academic studies 

which show importance of sport fishing in sense of tourism were investigated. To reach primary data source, 
semi-structured and unstructured interview questions were developed in light of literature and the interview 

was conducted with a federation official, five associations officials and its sportsmen. The result revealed that, 

infrastructure and superstructure investments have to be done by government, sports fishing certificate must 

be obtain after a substantial training program and examination, more essentially the related laws and 
regulations should be supported with supervisions activities. Beside all, to ensure a sustainable aquaculture 

resources in Turkey “ministry of aquaculture” should be regarded necessary.  

 

Keywords: Alternative tourism, sport fishing, SWOT 

 

1.GİRİŞ 

 
Deniz, göl, akarsu vb. su kaynaklarına sahip destinasyonlarda rekreasyonel faaliyetlerin fazla olması 

turizm endüstrisi için her zaman büyük bir potansiyel yaratmaktadır. Özellikle su kaynaklarına sahip 

destinasyonlarda alternatif turizm türlerinin hızla gelişim gösterdiği görülmektedir (Turgut & Ardahan, 2013; 

Shrestha, Seidl, & Moraes, 2002; Zengin, 2013). Su kaynaklarında gerçekleştirilen bir faaliyet türü olan 
rekreasyonel balıkçılığın ise turizm faaliyetleri içerisinde ele alındığı söylenebilir. Turizm destinasyonlarına 

olan sermaye yatırımlarının üst düzeye çıkarılması için rekreasyonel balıkçılık gibi alternatif turizm türlerine 

yönelik potansiyel yatırımlara öncelik verilmesinin gerekli olduğu öngörülebilir (Porter, Orams, & Lück, 2015, 
s. 169). 

Genel anlamda rekreasyonel balıkçılık; eğlence, yarışma ve bireylerin kendilerine yetecek kadar yiyecek 

amaçlı balık avlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer taraftan,  (Pawsona, Glennb, & Paddaa , 2008, s. 341) 

Rekreasyonel balıkçılık içerisinde en yaygın avlanma tekniğinin olta ile avlanma olduklarını belirtmişlerdir. 
Bu bağlamda, olta ile avlanmanın en yaygın kullanıldığı rekreasyonel balıkçılık türü içerisinde 

değerlendirilebilecek olan sportif olta balıkçılığı ise, “Doğa ile iç içe, ticari olmayan, hoşça vakit geçirmek 

amacıyla orman içi akarsu ve göl/göletlerde sportif olarak yapılan balık tutma aktivitesi” olarak 
adlandırılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015). Bir başka tanıma göre ise; ticari amaçlı olmayan olta 

ile yapılan balıkçılık şeklinde ifade edilmektedir (European Anglers Alliance, 2004).  

Literatürde sportif olta balıkçılığının hangi turizm türü içerisinde değerlendirileceğine dair bir karmaşa 

söz konusudur. Yapılan araştırmalarda sportif olta balıkçılığın; deniz turizmi (Kiper & Yılmaz, 2008, s. 166), 
av turizmi (Duran C. , 2012, s. 50; Kuter, 2007, s. 74), eko turizm (Sezen, Yılmaz, & Akpınar Külekçi, 2011, 

s. 56), spor turizmi ve rekreasyonel turizm (Gökçek & Dursun, 2012, s. 68) olmak üzere birçok turizm türü 

içerisinde değerlendirildiği görülmektedir (Pawsona, Glennb, & Paddaa , 2008, s. 340). Nitekim belirtilen 
bütün bu turizm dallarının alternatif birer turizm türleri oldukları açıkça görülmektedir (Akpınar & Bulut, 

2010; Kılıç & Kurnaz, Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi 

Örneği, 2010; Kömürcü, 2013, s. 19). 
Sportif olta balıkçılığı yapan sporcu sayısına ilişkin herhangi kesin bir veri bulunmamaktadır. Ancak, 

Dünya’da yaklaşık olarak 225 milyon rekreatif balıkçı veya olta balıkçısı olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

rakamın ticari amaçla yapılan balıkçılığın neredeyse iki katını oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Rekreasyonel balıkçılık için yıllık olarak 190 milyar dolara yakın harcama yapıldığı ayrıca bu amaç için talep 
edilen ekipmanların değerinin ise 15.66 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (The World Bank, 2012, s. 

38). Avrupa olta balıkçıları birliğinin verilerine göre Avrupa’da 25 milyon olta balıkçısı bulunduğu ve bu 

kişilerin toplamda 25 milyar Euro harcadıklarını ayrıca yaklaşık olarak 437 bin iş alanına destek olduğunu 
belirtmektedir (European Anglers Alliance, 2004). Türkiye’de bulunan yaklaşık 100 bin olta balıkçısı ise, 25 

milyon içerisinde oldukça ufak bir kısmı oluşturduğu söylenebilir (Sönmez, 2015). 

Sportif olta balıkçılığı turizmi yapılabilecek alanlar incelendiğinde Türkiye’nin sahip olduğu alanların 
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin web sitelerinden toplanan verilere 
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göre 46 ilde yaklaşık 180 olta balıkçılığı yapmaya elverişli olan avlağın bulunduğu belirtilmektedir. Ancak, 

Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyelin ne kadar kullanıldığına dair net bir veri bulunmamaktadır. Bir turizm 
türü olarak gittikçe yaygın bir hale gelen sportif olta balıkçılığı turizminin sahip olduğu potansiyelin üç tarafı 

denizler ile çevrili, içerisinde birçok zengin su kaynağını barındıran Türkiye’de ne şekilde 

değerlendirilebileceğine ilişkin ilgili literatürde geniş kapsamlı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 
araştırmada, alternatif bir turizm faaliyeti olarak adlandırılabilecek olan sportif olta balıkçılığının Türkiye’deki 

mevcut durumu SWOT analizi yöntemiyle incelenmiştir.  

 

1.1 Literatür 

Rekreasyonel balıkçılık, para kazanmanın aksine eğlence amaçlı para harcayan insanların katılım 

gösterdiği bir aktivite türü olarak tanımlanmaktadır. Bu eğlencenin yanında yiyecek sağlama ve egzersiz 

yapmak gibi ek faydaları da bulunmaktadır. Ticari amaçla ve geçim amacıyla yapılan balıkçılık ise, iş olarak 
görülmekte hatta bu işlerin bazen haz verebileceği fakat bu eğlencenin ana motivasyon olmadığı söylenebilir. 

(Higginbottom, 2004, s. 1-2). Geçim ve ticari amaçla yapılan balıkçılıkla karşılaştırıldığında rekreasyonel 

olarak balıkçılık yapanların motivasyonlarının farklılık göstermektedir. Kişisel amaçlar, teşvikler ve balık 
tutmada aranan ödül, balıkçılığı çeşitli tiplere ayırmaktadır. Rekreasyonel balıkçılar birçok amaçla balık 

tutmaktadır. Ancak buradaki asıl amaç yaşamayı sürdürme veya temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak 

değildir (FAO, 2012, s. 2). 

Rekreasyonel balıkçılık altında değerlendirilebilecek olan sportif olta balıkçılığı büyük bir endüstrinin 
kolu haline gelmiş ve dünyada bu spor üzerine kulüpler, dernekler ve federasyonlar kurulmuştur (Gökçek & 

Dursun, 2012, s. 68). Ticari balıkçılık alanında yaşanan haksız rekabet, teknik koruma önlemlerine uygun 

olmadan yapılan uygulamalar ve illegal uygulamaların balık stoklarını etkilediği ve sürdürülebilirliğe engel 
teşkil ettiği görülmektedir (European Anglers Alliance, 2004). Bu nedenle tamamen sürdürülebilir ilkeler 

çerçevesinde amatör bir şekilde yapılan sportif olta balıkçılığının önem arz ettiği söylenebilir. Dünya’da sportif 

olta balıkçılığı ile ilişkisi bulunan kanun, yönetmelikler, tebliğler ve kurallar esas alınarak yapılan tanımlarda 

da belirtildiği gibi sportif olta balıkçılığı kapsamı belirli sınırlar içerisinde yer almaktadır. 
Türkiye’de T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın su ürünleri yönetmeliğinde sportif olta balıkçılığı 

“Ticari amaç dışı ve spor amacıyla amatör olarak yapılan su ürünleri avcılığı” olarak tanımlanmakta ve 

“yasak olmayan yer ve zamanlarda, paraketa dışında kalan çapari, seğirtme ve kaşık dâhil her nevi oltalar 
ile, 5 kg ağırlığa kadar serpme ağlar ve kepçelerle yapılır.” ibaresi bulunmaktadır (T.C. Resmi Gazete, 2015a).  

T.C. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda, “Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde 

ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir (T.C. 
Resmi Gazete, 2015b).” 

’’3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’inde ise, ‘‘Amatör balıkçılık 

turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl 

geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da 
tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak 

avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel 

olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez 
(T.C. Resmi Gazete, 2015c)’’ .  

Sportif olta balıkçılığı batı ülkelerinde oldukça popüler bir boş zaman aktivitesi olmasına rağmen turizm 

ve boş zaman alanlarında bu faaliyetle ilgili yapılan çalışmalar devam etmektedir. Seyahat olanaklarının 
artması ile birlikte balıkçılık turizmi kendi içerisinde önemli bir kültürel aktivite ve endüstri haline gelmiştir. 

Özellikle Amerika, Kanada, Küba, Şili, Fransa, İspanya, İngiltere Krallığı, Slovenya, Rusya ve daha birçok 

ülkede sportif olta balıkçılığı turizmi ile ilgili sayısız paket tur ve ürünler geliştirilmiştir (Mordue, 2009, s. 

529). Ticari ve geçim sağlamak amacıyla yapılan balıkçılık ile balık kaynakları bakımından rekabet içerisinde 
olan rekreasyonel balıkçılığın yerel halk için farklı bir istihdam seçeneği olduğu görülmektedir. Rekreasyonel 

balıkçılığa atfedilen yüksek değer sayesinde rekreasyonel balıkçılık endüstrisi ile bağlantılı yakala bırak 

tekniği ve eko-turizm deneyimlerine yönelik aktivitelerin yönetimi yerel halkın, zengin doğal kaynakların 
yönetiminden daha fazla yarar elde etmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir (Shrestha, Seidl, & Moraes, 

2002, s. 298). 
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Sürdürülebilir sportif olta balıkçılığı için boyut ve mevsim kısıtlamaları, kilo sınırları gibi yasal 

kısıtlamalar balık stoklarının korunması ve devamı için oldukça önemlidir. Bu kısıtlamaların, faunaya zarar 
vermek isteyenler için bazı yaptırımların varlığını ve doğanın korunmasının aracı olan “Yakala Bırak” 

tekniğini uygulamak için gerekli olduğu görülmektedir. Türkiye’de sportif balıkçılığın istenen düzeye 

erişebilmesi için, aşırı avlanmayı önlemek ve balık popülasyonun devamı için “Yakala Bırak” geleneğinin 
benimsetilmesi gerekmektedir (Bodrum Fishing, 2015). Türkiye coğrafyasının yüksek ve dağlık bir kütleye 

sahip olması, çok sayıda akarsu havzasının yerleşmesine neden olmuştur. Yüksek dağlık alanlarında yer alan 

çok sayıda akarsu, göl ve gölet kenarları sportif olta balıkçılığı için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır 

(Duran C. , 2012, s. 50). Bu sporu gerçekleştiren kişilerin özellikle somon, alabalık ve sazan türleri üzerine 
yoğunlaştığı söylenebilir (Gökçek & Dursun, 2012, s. 68).  Kalaç, (2009) çalışmasında, Dünya’da ender 

şekilde bulunan ancak, Türkiye’de çok farklı türleri bulunan alabalık türlerinin korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için Türkiye’de Fly (sinek) balıkçılığı gibi avla bırak tarzında turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  Ünal, Acarlı ve Gordoa, (2010) Çanakkale’deki amatör 

deniz balıkçılığı üzerine yapmış olduğu çalışmasında, lisans sahibi olan bireylerin balıkçılık hakkındaki 

bilgilerinin lisansı bulunmayan bireylere göre daha fazla olduğunu belirtmiştir. Amatör olta balıkçılığı için 
zorunlu lisans uygulamasının bulunmamasını bu nedenle bir eksiklik olarak nitelendirmiştir.  Tunca, Ünal ve 

Miran, (2013) Foça ve Gökova bölgesi üzerine yapmış olduğu çalışmalarında bireysel olarak gerçekleştirilen 

amatör balıkçılık aktivitelerine ek olarak tur teknelerine olan talebin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun 

yüksek bir ekonomik aktivite yaratabileceği vurgulanmıştır. Ünal, Acarlı ve Gordoa, (2010) amatör deniz 
balıkçılığı üzerine yapmış olduğu çalışmasında, Türkiye’deki rekreasyonel balıkçılığa ilişkin politikaların 

sürdürülebilir rekreasyonel balıkçılık faaliyetleri için yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, Akdeniz 

ülkelerindeki sahil topluluklarında, deniz rekreasyon balıkçılığının köklü bir geçmişi olduğunun, ancak bu 
faaliyete ilişkin bilgi birikiminin zayıf olduğunu belirtmiştir.  

 

2.YÖNTEM 

 
Bu araştırmada öncelikle ilgili literatür taraması yapılarak olta balıkçılığı ve sportif olta balıkçılığının 

turizm açısından önemini ortaya koyan akademik çalışmalar incelenmiştir. Araştırma kapsamında, sportif olta 

balıkçılığının turizm açısından değerlendirerek, etkinliğini artırmak için mevcut potansiyelinin güçlü ve zayıf 

yönleri ile fırsat ve tehditlerinin ortaya konulması amaçlanmış ve stratejik açıdan önemi ortaya konulmuştur.  

Bu konu hakkında ilgili literatürde geniş kapsamlı bir araştırmanın bulunmaması çalışmanın 
özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında durum değerlendirmesi çalışmalarında güvenirliği 

sınanmış bulunan ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan SWOT analizi yöntemi kullanılmıştır. SWOT 

analizi yöntemi; İngilizce’deki strengths (üstünlükler), weaknesses (zayıflıklar), opportunities (fırsatlar) ve 
threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir kısaltmadır (Hill & 

Westbrook, 1997; Dealtry, 1992; Balamuralikrishna & Dugger, 1995; Kotler & Armstrong, 2011). SWOT 

analizi yöntemi, bir organizasyonun iç ve dış çevresini değerlendirmek için kullanılan bir analiz tekniğidir. 

Örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını bu değerlendirme sonucunda ortaya 
koymaktadır (Cebecioğlu, 2006). Biricik ve diğerleri tarafından ise belirli bir zaman diliminde, herhangi bir 

sivil toplum örgütünün içinde bulunduğu durumu tahlil eden bir analiz yöntemi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 

SWOT analizi bir destinasyonun sahip olduğu mevcut alternatif turizm türlerini değerlendirerek mevcut 
hataların tespiti ve düzeltilmesi için oldukça önemli bir analiz tekniği olarak değerlendirilmektedir (Yeşiltaş, 

Çeken,  ve Öztürk, 2009). Analiz sonucunda çevresel ve bireysel faktörler bir bütün halinde incelenerek bir 

değerlendirilmede bulunulması hedeflenmektedir (Johnson & Scholes, 1993).  
Bu araştırmada SWOT analizinin kullanılmasındaki amaç; olta balıkçılığına ilişkin uzman kişilerin 

görüşleri dikkate alınarak mevcut potansiyelin üstün ve zayıf yönlerinin incelenmesi, olta balıkçılığında 

yapılacak yatırımlara ilişkin gelecekte meydana gelebilecek fırsat ve tehditlere karşı üstünlüklerin nasıl 

kullanılması gerektiği ve zayıflıkların minimum hale nasıl getirilebileceğinin ortaya konmasıdır. Araştırmada 
mevcut durum “görüşme yöntemi” aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki 

olta balıkçılığı konusunda uzman kişiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada, örneklem büyüklüğü tesadüfi 

olmayan örneklem yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, konu 
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ile ilgili ASOFED yöneticisi aracılığı ile İSOBDER derneğine ulaşılmıştır. İSOBDER yöneticisi ile yapılan 

mülakat sonrasında 4-8 Kasım 2015 tarihinde Sapanca Gölü’nde düzenlenen, Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları 
ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ile Kartepe Belediyesi ve Sapanca Belediyesinin 

ortaklaşa düzenlediği 9.Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmasına gözlemci olarak katılınmış. Yarışmaya 

katılan ASOFED federasyonu ile İSOBDER, SAMADER, KAMADER, ESABDER, OLTACILARDER 
dernekleri yöneticileri ve sporcularıyla mülakat gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatlarda katılımcıların izni 

alınarak hem ses kaydı yapılmış hem de notlar tutulmuştur. Veriler tekrardan araştırmacılar tarafından 

dinlenmiş ve bilgisayar aracılığı ile yazılı ortama aktarılmıştır. Toplanan veriler SWOT analizi yöntemi 

dahilinde içerik analizine tabi tutulmuştur.  
 

 

Tablo 1. SWOT Analizi 

Güçlü Zayıf 

• Bu sporu yapan kişilerin aynı zamanda 
doğanın korunmasına katkı sağlamak istemesi,  

• Bu sporu yapan kişilerin üst gelir 

grubundan oluşması ve para harcamaya istekli 

olmaları,  

• Dernek ve federasyonların akademik 
çalışmalara olumlu bakış açısına sahip olmaları,  

• Derneklerin sportmenliği esas alarak, 

amatörlüğe ve doğal düzeni korumaya yönelik 

özellik taşıması, 

• Dünya’da sportif olta balıkçılığı katılım 
gösterebilecek potansiyeldeki insan sayısının 

fazlalığı, 

• Ekolojik açıdan zararı olan balıkların 

ıslah edilmesi, 

• Katılım gösterecek kişilerin, yerel halk 

ve kendi aralarında bir araya gelerek konu 
hakkında görüşlerin paylaşılması ve aralarında 

kültürel etkileşimin yaşanması,  

• Sadece olta balıkçılığı değil doğayı 

korumaya yönelik ağaçlandırma gibi çalışmalara 
katılma ve sürdürülebilir doğaya katkıda 

bulunuyor olunması, 

• Seyahat acentalarının bu faaliyeti kötü 

niyetle kullanabileceklerinin ve bu nedenle 
amatör ruhun zarar görebileceğinin tehlikesinin 

farkında olunması, 

• Sporcuların ve dernek üyelerinin sportif 

olta balıkçılığının sadece maddi yönünün ön 

plana çıkarılmasına olan sert tutuma sahip 
olmaları, 

• Sporu yapan insanların doğayı ve 

hayvanları korumak pasına diğer insanlar ile 

tartışmaya girebilecek kadar bu sporu sevmesi, 

• Türkiye’nin turistler gözünde sportif olta 
balıkçılığı turizmi destinasyonu olarak 

görülmesi, 

• Alt ve üst yapı yatırım eksikliği 
nedeniyle bu sporun güvenli bir alanda 

yapılamıyor olması, 

• Avlakların çevresindeki zeminde sportif 

olta balıkçılığına uygun platformların eksikliği, 

• Avlakların korunmasının, güvenliğinin 
ve denetiminin az olması, 

• Bazı organizasyonlarda sağlık 

hizmetlerinin yetersiz olması, 

• Bölgenin yeterince tanıtımının 

yapılmaması,  

• Dernek ve federasyon çalışmalarına 
Türkiye’de geç başlanmış olması ve yavaş 

ilerlemesi, 

• Göletlerin veya su kaynaklarının su altı 

zemin temizliğinin yapılmaması, 

• Günümüzde malzemelerin bir Türk 

firması tarafından kaliteli bir biçimde 
yapılmaması, 

• Kamp yapabilmek için elverişli alanların 

olmaması, özellikle su, elektrik, tuvalet vb. gibi 

kamp ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin 
sağlanamıyor olması, 

• Kullanılan malzemenin büyük oranda 

yurt dışından gelmesi, 

• Sportif olta balıkçılığı ile ilgili eğitim 

faaliyetlerinin zayıflığı, 

• Sportif olta balıkçılığı yapan sporcu 
sayısının tam olarak bilinmemesi, 

• Su bakanlığı gibi özel bir bakanlığın 

ülkemizde bulunmayışı, 

• Sürdürülebilir bir avlak projesinin 

bulunmaması. 

• Tur operatörleri ve seyahat acentalarının 

bu konuda turlarının eksikliği  
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• Türkiye’ye özgü alabalık ve sazan gibi 

balık türlerinin çeşitliliğinde yaşanan bolluğun 

bu faaliyet için ülkeyi çekici kılması, 

• Yakala - Bırak ve Fly balıkçılığın su 
ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli 

bir avlanma şekli olduğunun farkında olunması, 

• Yakalanan balıkların istatistiklerin 

tutulması, 

• Yayın organları aracılığıyla TV 
programların yapılması, 

• Yerel halkın veya işletmelerin bölgeye 

gelen kişilere bazı ihtiyaçları (kamp ihtiyaçları) 

tedarik etmesi, 

• Turizm bakanlığının ve yerel 

yönetimlerin konu üzerinde durmaması ve yeterli 

reklam ve tanıtımının yapılmaması, 

• Türkiye’de satılan balıkçılık 
malzemelerinin yurt dışına göre çok pahalı 

olması, 

• Yasaların ve yayınlanan tebliğlerin zayıf 

olması ve çalıştayların yetersiz kalması, 

• Yerel halkın su ürünlerini korumaya 
yönelik yasalar, mevzuatlar hakkında bilgisi 

yetersizliği, 

Fırsat Tehdit 

• Av bayilerinin istenilen malzemeyi 
getirebilecek potansiyelde olması, 

• Av için yeni destinasyonların tespit 

çalışması ve tanıtım faaliyetlerinin dernekler 

tarafından yapılmaya başlanması, 

• Bu spor faaliyeti için yatırım 

olanaklarına sıcak bakılması, 

• Bu spor faaliyetinin sürdürülebilmesi ve 
gelişmesi adına kurulan derneklerin sayısının son 

yıllarda artış gösteriyor olması, 

• Çeşitli basın ve yayın organlarının olta 

balıkçılığının öneminin farkına varması ve 
tanıtıma katkı sağlaması, 

• Derneklerin belirli avlak alanlarda 

çalışmalar yapması ile yeni avlakların ülkeye 

kazandırılması, 

• Federasyonlaşmanın bir sonraki aşaması 
olarak bir konfederasyonun kurulmak istenmesi, 

• Gelen yabancı turistlerin 

harcamalarından doğan yurtiçine döviz 

harcamalarının artış sağlaması, 

• İnternetin (özellikle sosyal medyanın) 

aktif bir şekilde kullanılması ile bu sporun 
tanıtımının daha hızlı gerçekleşebiliyor olması, 

• Kaliteli malzeme temin etme sıkıntısının 

önüne geçilmiş olması ve malzeme temin 

edebilecek bazı spor aletleri satan firmaların yeni 
pazar oluşturması,  

• Kullanılan malzemeyi üretebilecek 

potansiyelde yerel üreticilerin varlığı 

• Kurulan dernek ve federasyon ile birlikte 

artan çalışmaların bu spor için bir bilinçlenme 
hareketi yaratıyor olması, 

• Sportif olta balıkçıları arasında ligler 

oluşturarak ülkelerarası yarışmalarda ülke 

tanıtımına katkıda bulunulmasının hedeflenmesi, 

• Balıklara verilen yemlerin hangilerinin 
olduğuna ilişkin verilerin olmayışı, 

• Kaçak avcılık uygulamalarının balık 

türleri ve popülasyonunun azalmasında etkili 

olması, 

• Kitlesel olarak ve bilinçsiz olarak 

yapıldığında çevre kirliliğine yol açması, 

• Mevsimsel özelliklere dikkat edilmeden, 
balık avlanma üst sınırları göz ardı edilerek 

avlanma yapılması, 

• Özellikle amatör balıkçı sertifikasyonun 

belirli eğitimler sonrası değil de, sadece başvuru 
ile temin edilebiliyor olması,  

• Su ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği ile 

ilgili var olan yasaların tam olarak 

uygulanamayışı ve denetim eksikliği, 

• Var olan avlaklarda sürdürülebilirlik 
sorunu, 

• Yakala bırak balıkçılığının olmaması ve 

yanlış balıkçılık tekniklerinin uygulanması 

(tırıvırı vb.), 

• Yapılmak istenen yatırımların sadece 

maddi yönünün düşünülmesinin bu sporun 
sürdürülebilirliği için bir tehlike yaratıyor 

olması, 

• Yerel halkın bilinçsiz olması nedeniyle 

balık popülasyonuna zarar verebilecek olması, 
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• Sportif ota balıkçılığının eğitimi ve 

tanıtımı için üniversite öğrencilerine yönelik 

olarak bazı gezi girişimlerinin yapılması, 

• Yapılacak yatırımların sadece maddi 
yanın düşünülmesinin dernek yöneticileri 

tarafından ülkeye zararının dokunacağının 

farkında olunması, 

• Yeni insanlarla tanışma fırsatı 
yaratmakta, 

• Yeni yerler görme fırsatı yaratmakta, 

• Yerel halka istihdam sağlama imkânı,  

• Yerel halkın bu faaliyetten maddi yarar 

sağlaması ve dolayısıyla bu tarz faaliyetlere olan 

olumlu bakış açıları,  

• Yurt dışından bazı sporcuların bu 

faaliyetin Türkiye’de gerçekleştirilmesi 
amacıyla dernekler ve federasyon ile iletişime 

geçiyor olması, 

 

3.BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Güçlü: Sportif olta balıkçılığına ilişkin Dünya’da birçok sporcunun bulunması ve Türkiye’nin bu spora 

ilişkin kaynaklarının çokça olması Türkiye’de turizm faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Özellikle doğal 

avlakların ve yaban balık türlerinin (Sazan ve alabalık gibi) çeşitliliğindeki bolluk Türkiye’nin bu faaliyete 

yönelik güçlü yönünü ortaya koymaktadır. Bu faaliyete ilişkin dernekleşme ve federasyonlaşma sürecinin 
hızlanmasıyla yapılan yarışmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Yabancı turistlerin Türkiye’deki etkinliklere 

katılması bu spor türünün aynı zamanda bir turizm faaliyeti olarak anılmasını yarar sağlamaktadır. Türkiye’nin 

bir turizm destinasyonu olması bu alternatif turizm türünün gelişmesine olanak sağlamaktadır.  Bu sporu 
gerçekleştiren turistlerin üst gelir grubundan olması bu turizm türünün ekonomik getirisinin fazla olacağını 

işaretidir. Bu durumun seyahat acentalarının ilgisini çekebilecek güçlü bir olgudur. Bu sporu yapan turistlerin 

aynı zamanda doğanın ve yabani yaşamın korunması ile ilgili motivasyonlarının olması sürdürülebilir bir 

turizme katkı sağlayabilir. Bu sporu yapan turistlerin maddi yönünden daha çok sportmenliği ve amatör ruhu 
esas almaları, ekolojik açıdan zararlı balıkları ıslah etmeleri, yakala bırak/fly balıkçılık tekniklerini 

kullanmaları ve ekolojik dengenin devamı için güçlü bir durumdur. Sporcuların/turistlerin yerel halk ve 

birbirleriyle olan etkileşim sonucu bilgi paylaşımında bulunması bu faaliyetin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca, bazı derneklerin bu faaliyete yönelik eğitime destek vermesi diğer bir güçlü yönü oluşturduğu 

söylenebilir. 

Zayıf: Sportif olta balıkçılığı faaliyetinin gerçekleştirildiği alanlarda alt ve üst yapı yetersizliği bu 
turizm faaliyetinin birçok zayıf yönünü oluşturmaktadır. Özellikle kamp olanaklarının zayıf olması, sağlık 

hizmetlerinin yetersizliği, sürdürülebilir bir avlak projesinin gerçekleştirilmesinin zor olması ve su altı zemin 

temizliği çalışmalarının olmaması bu zayıf yönlerden bazılarıdır. Sportif olta balıkçılığı ile ilgili eğitim 

eksikliği ve olta balıkçılığına ilişkin lisansın alınmasının zorunlu olmaması, doğanın ve vahşi yaşamın 
sürdürülebilirliğini negatif yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, denetim eksikliği, koruma, yasa, tebliği ve 

yönetmeliklerin yetersiz görülmesi ve su bakanlığı gibi bu sporu doğrudan ilgilendirebilecek bir bakanlığın 

olmaması da önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ekonomik olarak malzemelerin yurtdışından ithal 
edilmesi ve pahalı olması sporcuları ve bu turizm türünü olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, yerel yönetimlerin 

ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yeterli tanıtımının gerçekleştirilmemesi bu sporun geniş kitlelere 

tanıtılmasını olumsuz etkilemektedir. Yerel halkın su ürünlerini korumaya yönelik yasalar ve mevzuatlar 
açısından bilgi eksikliğinin bulunması, sportif olta balıkçılığı yapan sporcu sayısının tam olarak bilinmemesi 

diğer zayıf yönleri oluşturmaktadır.  
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Fırsat: Bu turizm türü ile ilgili derneklerin sayısında yaşanan hızlı artış sayesinde yeni avlakların keşif 

edilmesi büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Kurulan derneklerle ile bu spora ilişkin bilinçlenme hareketinin 
başlaması, internetin (özellikle sosyal medyanın) aktif şekilde kullanılması ve çeşitli medya organlarında 

konunun gündeme getirilmesi bu turizm türünün tanıtımına bir fırsat tanımaktadır. Ekonomik açıdan ise, gelen 

yabancı turistlerin sağladığı döviz getirisi, yerel halka istihdam sağlaması ve malzemeleri Türkiye’de 
üretebilecek üreticilerin ortaya çıkması önemli bir fırsat yaratmaktadır. Aynı zamanda bu turizm türüne yerel 

halkın olumlu bakış açısına sahip olması bu turizm türünün gelişmesine ve yatırımların artmasına fırsat 

tanımaktadır. Bu spor sayesinde, sporcular yeni insanlar ile tanışma, yeni yerler görme fırsatı yakalamaktadır. 

Tüm bunların ötesinde derneklerin ve federasyona bağlı sporcuların bu sporu sadece maddi yönden 
düşünülmesinin, yalnızca ülkeye zararının dokunacağının farkında olunması bu sporun sürdürülebilirliği 

açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Derneklerin bu spor faaliyetine ilişkin eğitimsel olarak bazı 

gezilerin yapılması bu sporun tanıtımının yapılmasına olanak oluşturmaktadır. Federasyonlaşmanın bir sonraki 
aşama olan konfederasyonların kurulması ile sportif olta balıkçılığı liglerinin oluşturulması Türkiye’nin 

tanıtımına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Tehdit: Balık avlanmada mevsimsel özelliklere dikkat edilmemesi, amatör balıkçı sertifikasyonun 
sadece başvuru ile temin ediliyor olması ve yatırımların sadece maddi yönünün ele alınması sportif olta 

balıkçılığının sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca, denetim eksikliği ve yasaların 

uygulanmayışı, kaçak avlanmaların yaygınlaşması, yerel halkın bilinçsiz olması ve balıkların yemlerine ilişkin 

herhangi bir çalışmanın yürütülmemesi balık popülasyonunu olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu sporu 
bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirenlerin ve kitlesel olarak yapılmasının doğal çevreye zarar verebileceği 

düşünülmektedir. 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Sportif olta balıkçılığı ile ilgili Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklar düşünüldüğünde önünde 

bulundurulduğunda büyük bir potansiyelin varlığından söz etmek mümkündür. Bu çalışmada SWOT analizi 

yöntemi ile toplanan veriler incelendiğinde, sahip olunan bu potansiyelin nasıl yönlendirilebileceği konusunda 
önemli yol gösterici verilere ulaşıldığı söylenebilir. Araştırma bulguları incelendiğinde sportif olta 

balıkçılığının sahip olduğu güçlü yönlerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Özellikle Duran, (2012, s. 

50) çalışmasında da belirttiği gibi Türkiye’de yüksek dağlık alanlarında yer alan çok sayıda akarsu, göl ve 

gölet kenarları sportif olta balıkçılığı için önemli arz kaynaklardır. Sportif olta balıkçılığı ile ilgilenen 
dernekler, federasyon ve sporcuların maddi bir çıkar sağlamak amacı ile bu sporu gerçekleştirmemeleri, doğa 

dostu ve sahip olunan doğanın ileriki nesillere aktarmaya yönelik aktivitelerde bulunmaları bu turizm türünün 

sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi adına önemli bir olgudur. Diğer bir yandan, bu sporu yapan 
bireylerin üst gelir grubundan olması, motivasyonlarının güçlü olması ve bu sporun yatırıma elverişli bir 

turizm potansiyeline sahip olması ise, ekonomiye yapabileceği katkının önemini ortaya koyar niteliktedir. 

Tunca, Ünal ve Miran (2013) ise, amatör balıkçılık için tur teknelerine olan talebin oldukça yüksek olduğunu 

ve bu durumun yüksek bir ekonomik aktivite yaratabileceğini çalışmalarında vurgulamışlardır. Bu açıdan 
bakıldığında, sportif olta balıkçılığı turizmi için seyahat acentalarının sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda bazı 

özel teknelerle tur programları oluşturabileceği öngörülebilir. Bu öneri Kalaç (2009) çalışmasında, Türkiye’de 

Fly (sinek) balıkçılığı gibi avla bırak tarzında turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiş olduğu 
çalışması ile paralellik göstermektedir. Seyahat acentalarının sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda, taşıma 

kapasitesine uygun olarak yakala-bırak veya fly (sinek) balıkçılığının gelişmesine katkı sağlaması turizmin 

doğaya olan katkısını ortaya koyacaktır.  
Sportif olta balıkçılığı turizminin zayıf yönleri analiz edildiğinde ise, kanun ve yönetmeliklerin 

yetersizliğinin, denetim eksikliğinin ve özellikle su bakanlığı gibi bir bakanlığın olmamasının Türkiye 

açısından başlıca zayıf özellikleri oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de T.C. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nın su ürünleri yönetmeliğinde belirtilen tanımda; “su ürünleri avcılığı” ve “5 kg” ibarelerinin 
sportif olta balıkçılığı ile uyuşmayan ifadeler olduğu bunun nedeninin sportif olta balıkçılığında bir avlanma 

değil yakala-bırak tekniğinin uygulandığı ve yakalanıp bırakılan balıkların genelde 5 kg üzerinde olması 

tebliğdeki tanımların yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Ünal, Acarlı ve Gordoa (2010) çalışmalarında 
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benzer şekilde Türkiye’deki rekreasyonel balıkçılığa ilişkin politikaların sürdürülebilir rekreasyonel balıkçılık 

faaliyetleri için yeterli düzeyde olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Akdeniz ülkelerindeki sahil topluluklarında, 
deniz rekreasyon balıkçılığının köklü bir geçmişi olduğunun, ancak bu faaliyete ilişkin bilgi birikiminin zayıf 

olduğunu belirtmiştirler. Turizmin farklı toplumlar arasındaki etkileşimi arttırdığı ve bilgi paylaşımına katkı 

sağlayan bir olgu olduğu düşünüldüğünde sportif olta balıkçılığı turizminin hem bu faaliyeti gerçekleştiren 
sporculara hem de topluma katacağı katkının önemli olacağı düşünülebilir. Tüm bunların ötesinde, sportif olta 

balıkçılığı malzemelerinin yurt içinde kaliteli bir şekilde üretilememesi, bu faaliyete ilişkin yerel yönetimlerin 

isteksizliği ve tanıtım eksiklikleri bu alternatif turizm potansiyeline sahip sporun Türkiye’de gelişmesini 

sekteye uğratabilecek zayıflıklar olarak analiz edilmiştir.   
Sportif olta balıkçılığı turizminin fırsat yaratan yönleri analiz edildiğinde ise, son yıllarda Türkiye’de 

dernekleşme ve federasyonlaşma faaliyetleri ile konu hakkındaki bilinçlenmenin artması bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. Yurt dışındaki sporcuların Türkiye’deki derneklerle iletişime geçmesi, derneklerin yeni 
avlaklar keşfetmeleri ve en önemlisi balıkçılık ile ilgili bilgilerini paylaşmaları bu alternatif turizm türünün 

Türkiye’de gelişimi için fırsat yaratmaktadır. Ayrıca, medya organlarının bu faaliyetin tanıtımı için katkı 

sağlaması ve internet/sosyal medyanın günümüzde aktif kullanılmasının sportif olta balıkçılığının tanıtımına 
fırsat sağlamaktadır.   Shrestha, Seidl, ve Moraes, (2002, s. 298) yakala bırak tekniği ve eko-turizm yönetiminin 

yerel halkın, zengin doğal kaynakların yönetiminden daha fazla yarar elde etmesine yardımcı olduğunu 

belirtmişlerdir. Benzer bir şekilde bu çalışmada da yakala bırak ve fly (sinek) balıkçılığı gibi olta balıkçılığı 

uygulamalarını kapsayan sportif olta balıkçılığı turizminin yerel halka istihdam fırsatı yaratması söz 
konusudur.  

Son olarak bu alternatif turizmin Türkiye’de gelişmesini engelleyecek tehdit yaratan yönler analiz 

edilmiştir. Özellikle mevsimsel özelliklere dikkat edilmeden avlanılması ve balık yakalama sınırlarına dikkat 
edilmemesi gibi yanlış uygulamaların olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, destinasyonda taşıma kapasitesine 

uygun olmadan balıkçılık faaliyetinde bulunulması balık türleri için tehdit yaratan unsurlar arasında yer 

almaktadır. Turizm aktivitelerine katılan seyahatçilerin bazı endemik balık türlerini ülkelerine kaçırabileceği 

tehlikesi ise maalesef her zaman söz konusudur. Tüm bunların ötesinde, spotif olta balıkçılığına ilişkin bir 
eğitim faaliyeti sonrasında sertifikasyonun olmayışı Türkiye açısından çok zayıf bir uygulama eksikliği olarak 

değerlendirilebilir. Ünal, Acarlı ve Gordoa (2010) lisans sahibi olan bireylerin balıkçılık hakkındaki 

bilgilerinin lisansı bulunmayan bireylere göre daha fazla olduğunu belirtmiştirler. Ayrıca, amatör olta 
balıkçılığı için zorunlu lisans uygulamasının bulunmamasını bu nedenle bir eksiklik olarak nitelendirmiştirler. 

Benzer bir şekilde bu çalışmada da sertifikasyonun zorunlu olamamasının ve bir eğitim faaliyeti sonrasında 

belirli bir yeterliliğe sahip olunmadan Türkiye’de edinilmesi zayıf bir unsur olarak analiz edilmiştir. 
Türkiye’de bir an önce sportif olta balıkçılığı için eğitim ve yeterliliğe dayalı, zorunlu bir sertifikasyon 

programının yürürlüğe konulması elzemdir. Diğer bir taraftan istatistiklerin tutulamıyor olması, uygun alt ve 

üst yapı yatırımlarının olmaması ve halkın sürdürülebilir su kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaması bu 

sporun Türkiye’de bir turizm faaliyeti olarak gelişmesini engelleyebilecek zayıf unsurlardır. 
Konu ile ilgili olarak yapılabilecek ileriki araştırmalarda, sportif olta balıkçılığı turizmine katılım 

gösteren bireylerin temel motivasyonları üzerinde durulabilir. Ayrıca, sportif olta balıkçılığı ile ilgili 

gerçekleşecek turizm aktiviteleri ile ilgili olarak, yerel halkın ve bölgesel yöneticilerin tutumu ve turizm 
faaliyetlerine olan bakış açıları araştırılabilir. Bu faaliyeti gerçekleştirecek olan kişilere bir eğitim programı 

aracılığıyla sertifika verilmesine yönelik, belediyeleri ile iletişim kurularak eğitim programı 

gerçekleştirilebilir. 
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ÖZET 

İmaj, seyahat edenlerin destinasyon seçim sürecinde ve değerlendirmesinde önemli bir role sahiptir. 

Destinasyon imajına yönelik çalışmalar incelendiğinde internetin öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bu 

durum seyahat edenlerin seyahatlerine ilişkin kararları verme noktasında interneti etkin bir şekilde ve artan bir 
oranla kullanmalarından ve internet odaklı bilgilerin seyahat kararlarının oluşmasında önemli bir bilgi kaynağı 

haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle destinasyonların çevrimiçi imajlarını belirlemeleri ve 

yönetmeleri önemli bir husus haline gelmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı, seyahat edenler 

ve destinasyon yöneticileri tarafından internette paylaşılan görsel öğelerin incelenerek Erzincan’ın doğa 
sporları odaklı çevrimiçi destinasyon imajını analiz etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, görsel 

aramayı kolaylaştıran arama motorları vasıtasıyla ‘Erzincan doğa sporları’ anahtar kelimesi kullanılarak 495 

çevrimiçi fotoğrafa ulaşılmış olup, 312 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen çevrimiçi fotoğrafların 
yorumlanması için içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Söz konusu çevrimiçi fotoğraflar NVivo 

programında iki araştırmacı tarafından içeriğine uygun olarak kodlanmıştır. Güvenilirlik testinden sonra 

fotoğraflar ana temalara ve alt temalara göre gruplandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çevrimiçi 
destinasyon imajı bağlamında Erzincan doğa sporlarına ilişkin görsellerde en çok yer alan doğa spor türlerinin 

yamaç paraşütü, rafting ve base jumping olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonunda destinasyon 

pazarlaması bağlamında uygulamaya dönük öneriler sunulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Destinasyon imajı, fotoğraflar, doğa sporları, içerik analizi 
 

INVESTIGATION OF VISUAL DESTINATION IMAGE THROUGH 

ONLINE IMAGES: CASE OF ERZİNCAN OUTDOR SPORTS 
 

 

ABSTRACT 

Image plays an important role in which travelers select and evaluate destinations. When examined the 

studies on destination image, it is seen to be growing in the importance of internet. This is because travelers 
use the internet effectively and increasingly to make decisions about their travels, and internet-driven 

information becomes an important source of information on reaching travel decisions. Thus, it is becoming an 

important matter that they determine and manage the online image of destinations. Therefore, the main 
objective of this study is to analyze the outdoor sports based online destination image related to Erzincan by 

examining the visual elements shared on the internet by travelers and destination managers. In accordance with 

the purpose of the study, 495 online photos were obtained by using the key word “outdoor sports in Erzincan” 
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through search engines that facilitate the visual search, and 312 of them were included in the evaluation. 

Content analysis method was used to interpret the online photographs. Relevant photos were coded by two 
researchers using NVivo programme in accordance with the content. Photos were grouped into the main 

themes and subthemes after performing reliability test. The results of the study reveal that paragliding, rafting 

and base jumping among types of outdoor sports were mostly used in the images relating to the outdoor sports 
in Erzincan in the context of online destination image. In conclusion, some suggestions have been made for 

application within the context of destination marketing.  
 

Keywords: Destination image, photos, outdoor sports, content analysis 
 

1. GİRİŞ 

 
Destinasyon imajı düşünce, görüş, duygu, görseller ve destinasyona yönelik niyetlerden oluşan interaktif 

bir sistem olarak açıklanmaktadır (Tasci, Gartner ve Cavusgil, 2007; Marine-Roig ve Clave, 2016).  Daha 

farklı bir ifade ile destinasyon imajı bir kişinin bir yer hakkında karmaşık fikirleri, izlenimleri, inanç ve 
tutumlarının sadeleştirilmiş hali olarak da tanımlanmaktadır (Çakmak ve Isaac, 2012). Tüketicilerin 

seyahatlerinde, seyahat etme isteklerinde destinasyonun imajı önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden 

seyahate çıkacak bireyler, gitmeyi düşündükleri yerler konusunda bilgi aramaktadırlar. Bu husus, destinasyon 

imajına yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir. 
Destinasyon imajına yönelik çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren turizm alanında çalışılmaya başlanan 

ve turizmle ilgili araştırmalarda en çok araştırılan konular arasında yerini korumaktadır (Stepchenkova ve 

Mills, 2010). Destinasyon imajı çalışmalarının genel olarak tüketicilerin belli bir bölge hakkındaki görüşleri, 
ziyaret ettikleri yerleri diğer yerlerden farklı kılan özellikleri betimlemeleri üzerine odaklandığını ifade etmek 

mümkündür (Pike ve Kotsi, 2016). Bununla birlikte bu konuda çalışan araştırmacıların destinasyon imajını 

değerlendirirken çoğunlukla bireylere yapılan yapılandırılmış anketleri kullandıkları görülmektedir 

(Stepchenkova ve Zhan, 2013).  Destinasyon pazarlamasının temelinde ilgili destinasyonun, tüketicilerin 
zihninde rakiplerinden olumlu yönde farklılaştırılması veya olumlu bir şekilde konumlandırılması gelmektedir 

(Echtner ve Ritchie, 2003). Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve tüketicileri bu teknolojileri 

kullanmaya yönelik genel ilgisi destinasyon pazarlamasını da etkilemektedir. Bu doğrultuda internet 
destinasyon imajı inşasında uygun bir platform olarak görülmektedir (Zhou, 2014).  

Resmi destinasyon web siteleri seyahat edenler için önemli birer bilgi kaynağı olmakla birlikte 

destinasyon imajını şekillendiren sosyal ağlar, yorum siteleri, bloglar ve arama motorlarındaki içerikler de 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte özellikle internetin 

interaktif yapısından dolayı destinasyon imaj kaynakları hem daha karmaşık hem de kolayca erişilebilir hale 

gelmiştir. Bu durum da destinasyon pazarlamasına yeni boyutlar eklemektedir  (Govers ve Go, 2002). Sonuçta 

internette bulunan tüm öğeler destinasyon imajının parçası haline gelmektedir. Tüketiciler artık sadece 
destinasyon imajını algılayanlar olmaktan çıkıp; bunun yanında internet vasıtasıyla aktif olarak kendilerinin 

destinasyona yönelik algılarını ortaya koyarak destinasyon imajını inşa eden ve paylaşan rolü üstlenmektedir 

(Dwivedi, 2009). Bu nedenle sadece resmi web sitelerinde, broşürlerde ve reklamlarda oluşturulmaya çalışan 
imaj tek başına tüketicilerin ikna olmasına yetmemektedir. Tüketiciler, paydaşlarının neler paylaştıklarını 

görmek istemektedirler. Sonuç olarak destinasyonların çevrimiçi destinasyon imajları önem kazanmaktadır. 

Çünkü çevrimiçi destinasyon imajının oluşumunda kitlesel medya araçlarının yanında seyahat edenlerin 
kullandıkları sosyal medya hesaplarında paylaşılan içerikler de yer almaktadır.  

Konu ile ilgili literatürde çevrimiçi destinasyon imajı ile ilgili bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmaların da çoğunlukla destinasyon web sitelerine yönelik olduğu (Law, Qi ve Buhalis, 2010) ve genellikle 

araştırmacıların seçilen belirli web sitelerindeki metin ve görselleri analiz ederek çevrimiçi destinasyon 
imajının ortaya konulmasından ziyade seyahat ile ilgili paydaşların pazarlama çabalarına odaklandıkları 

görülmektedir (Hunter, 2016). 

Daha önce de ifade edildiği gibi destinasyon imaj çalışmaları genellikle yapılandırılmış yöntemlerden 
yararlanılarak -belirli bir grup turistin destinasyon imajını incelemek için belli özelliklerden oluşan ifadeleri 

işaretlemelerine yönelik olarak turistlere seçenek sunmak ve buna dayalı analizler yapmak-  gerçekleştirilirken; 
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internette ulaşılması daha kolay ve gittikçe zenginleşen metinler ve görsel veriler araştırmacıların içerik analizi 

gibi nitel değerlendirmeleri yapmasına olanak tanımaktadır (Çakmak ve Isaac, 2012). İçerik analizinde 
görsellerin öneminin giderek kabul görmeye başladığı ama metinsel içeriklere göre hala başlangıç aşamasında 

olduğu (Hao, Wu, Morrison ve Wang, 2015) belirtilmekle birlikte görsel öğeler vasıtasıyla destinasyon 

imajının incelendiği araştırmaların sayısı da giderek artmaktadır. 
Görsel çekicilik, turizm destinasyonları için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Görsel 

çekicilikleri olan turistik yerleri gezip görme amacı turizmin en eski ve temel biçimlerinden biri (Hao, Wu, 

Morrison ve Wang, 2015) olup turistler tarafından her zaman aranan bir unsurdur (Urry, 2009). Görsel içerikler 

hem turistlerin çekiminde önemli bir rol oynayan manzarayı oluşturmaları (Lothian, 1999)  hem de turistik 
ürünün kendine has soyut yapısının somutlaştırılmasını kolaylaştırmasından dolayı önemlidir.  Görsel içerikler 

destinasyon pazarlamasının güçlü bir bileşeni olmakla birlikte, klişe bir ifade ile “bir resimin bin kelimeye 

değer olması” hususunun turistik destinasyonların tanıtımı için kullanımı söz konusu olduğunda daha da 
anlamlı bir hâl almaktadır (Jenkins, 2003).  Çünkü görsel öğelerin oluşturulması ve dağıtımındaki kolaylık, 

dünyanın nasıl görüldüğü, deneyimlendiği ve hatırlandığını büyük ölçüde etkilemekte ve seyahat kararlarının, 

destinasyon imajının ve turist bakışının oluşumunda önemli bir rol oynayarak turizmi dönüştürmektedir (Lo 
ve McKercher, 2015). Ayrıca destinasyonlara ilişkin fotoğraflar mevcut ve potansiyel turistlerin algılarını 

şekillendirmekte ve karar verme süreçlerini de etkilemektedir (Stepchenkova, Kim ve Kirilenko, 2014). 

Destinasyon imajının oluşmasında görsel öğelerin önemi, konu ile ilgili araştırmalar yapanları da görsel 

öğeleri, özellikle fotoğrafları inceleyerek araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Bu araştırmalar genel olarak dört 
grup altında toplanabilir. Birincisi geleneksel turistik kartpostal, broşür vb.  (Jenkins, 2003; Yüksel ve Akgül, 

2007; Hunter, 2008) materyallerinin incelenmesi; ikincisi bazı fotoğrafların kişilere gösterilerek fotoğraflara 

yönelik düşünce ve tercihlerinin belirlenmesi (Fairweather ve Swaffield, 2001; Naoi, Airey, Iijima ve Niininen, 
2006; Dewar, Li ve Davis, 2007); üçüncüsü gönüllü katılımcı ve seyahat edenlerin bir bölgeye ait fotoğrafları 

çekmesi (Jutla, 2000; MacKay ve Couldwell, 2004; Garrod, 2008) ve dördüncüsü ise bir yere ait çevrimiçi 

görsellerin (Hao, Wu, Morrison, ve Wang, 2015) genel olarak değerlendirilmesidir. Dördüncü kısımda yer 

alan çalışmaların diğer çalışmalara oranla daha başlangıç düzeyinde olduğu görülmekle birlikte söz konusu 
araştırmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin; Hao, Wu, Morrison ve Wang (2015)’ın Çin’deki açık hava 

turizm etkinliklerinden birine ait görselleri,  yerel kültür ve geleneklerin anlatımını yorumlamak için 296 

fotoğrafı 27 tema altında içerik analizi ile inceledikleri çalışmalarında yaptıkları faktör analizi sonucunda, 
fotoğrafların yedi faktör altında toplamış olup, turizm odaklı açık alan etkinliklerinde yerel manzaranın 

destinasyon imajının temel taşıyıcısı olduğunu ifade etmişlerdir. Hunter (2016)’ın Seul çevrimiçi destinasyon 

imajını üç farklı arama motorunda ve üç farklı dildeki anahtar kelimeler ile inceledikleri çalışmalarında, basılı 
materyallerdeki öğeler ile çevrimiçi öğelerin farklılık gösterdiği ve Seul kentinin bu farklı çevrimiçi kanallarda 

farklı şekilde sunulduğunu ifade etmektedirler. Stepchenkova ve Zhan (2013)’ ın, Peru resmi destinasyon web 

sitesindeki görseller ile fotoğraf tabanlı bir sosyal ağ olan Flickr üzerindeki Peru’ya ilişkin fotoğraflar 

temelinde yansıtılan ve algılanan imajın uyumu bağlamında içerik analizi yöntemiyle bir karşılaştırma 
yaptıkları çalışmalarında; en çok doğa, manzara, insanlar ve arkeolojik alanlara ilişkin görsellerin bulunduğu 

ve bu üç tema bağlamında destinasyon web sitesi ile sosyal ağ arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Bununla birlikte destinasyon web sitesinde, daha çok ülkenin doğal güzelliklerine odaklanan 
bir yaklaşım söz konusu iken Flickr’da yerel halkın yaşamlarına yönelik paylaşımların olduğu ifade 

edilmektedir. Stepchenkova, Kim ve Kirilenko (2014)’nun Koreli ve Amerikalı turistlerin fotoğraflarından 

Rusya’nın imajını Flickr ve bloglar üzerinden inceledikleri çalışmalarında, Rusya imajının farklı kültürlerde 
algılanan benzer özellikleri olduğu gibi farklı özelliklerin de olduğunu belirtmektedirler. Kim ve 

Stepchenkova, (2015) ise turistlerin farklı kültürel özellikleri olmasına rağmen, genellikle destinasyonlarda 

fotoğraflamak istedikleri hususun destinasyonun ikonik çekicilikleri olduğunu belirtmektedir. 

Özetle, turistlerin satın alma tercihlerinde destinasyon imajı algıları önemli bir yer tutmakta olup, 
internetin yaygınlaşması ile birlikte görsel öğeler destinasyon imajının oluşmasında son derece etkili olduğunu 

ifade etmek mümkündür.  Erzincan ili, 1990’lı yıllardan beri doğa sporları ile turistik çekicilikleri ön plana 

çıkarmaya başlamıştır. Bu nedenle bu çalışmada Erzincan’ın görsel çevrimiçi destinasyon imajının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu araştırma sorularına cevap aranmıştır:  

• Doğa sporlarına ilişkin görsellerin içeriği nelerden oluşmaktadır? 
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• En çok hangi doğa sporuna ilişkin görseller sunulmaktadır? 

 

Konu ile ilgili çalışmaların sınırlı olması, bu araştırmanın yapılmasında belirleyici olmakla birlikte, 
Erzincan’ın çevrimiçi destinasyon imajının ortaya konulması, ilin destinasyon imajının oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar yapan ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik fikir üretilebilmesi açısından önemlidir. 

Erzincan’ın çevrimiçi destinasyon imajının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgilere yöntem kısmında yer 
verilmiştir. 

 

2. YÖNTEM 
 

Çalışmada Erzincan ilinin doğa sporları bağlamında çevrimiçi imajını incelemek için Google arama 

motorunun görsel arama kısmı kullanılarak “Erzincan doğa sporları” anahtar kelimesiyle 01 Ocak 2016 
tarihinde arama yapılmıştır. Bu arama sonucunda ilk sayfada gösterilen 495 görsele ulaşılmıştır. Arama 

sonuçları, (i) görseller içerisinde yer alan videolar, (ii) ilgili anahtar kelimeyle ilgili olmayan devlet erkânına 

ve diğer kişilere ait kişisel fotoğraflar, (iii) kelime benzerliğinden kaynaklanan ama ilgili olmayan görseller, 

(iv) reklam ve logo unsurları içerenler ve (v) diğer destinasyonlara ait görseller çıkartılarak daraltılmıştır. 
Böylelikle geriye kalan 312 görselin her birine bir numara verilerek NVivo nitel veri analiz programında bir 

veri seti oluşturulmuş ve içerik analizine hazır hale getirilmiştir. 

İçerik analizinin ilk aşaması verilerin kodlanmasıdır. Verilerin kodlanması süreci araştırmacının veri 
setini birkaç defa okumasını ve ortaya çıkan kodlar üzerinde tekrar tekrar çalışmasını gerektirmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu nedenle veri setinden rastgele seçilen 50 görsel, ön test kapsamında analiz 

edilmiştir. İçerik analizinde geçerlilik ve güvenilirlik diğer araştırma süreçlerinde olduğu gibi önem arz 
etmektedir. Bu nedenle içerik analizinin geçerliliği iki aşamalı bir süreç olarak kabul edilir. Bu aşamalardan 

birincisi kodlama yapan araştırmacılara rehberlik eden bir kodlama şemasının oluşturulmasını içermekte iken 

ikincisi ise araştırmacıların kodlama yaparken takip edecekleri belli standartların oluşturulmasıdır (Potter ve 

Levine‐Donnerstein, 1999). Bu bağlamda ön test neticesinde tema isimleri ve bu temalara dâhil edilecek 
görsellere ilişkin kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar çerçevesinde önce iki farklı kodlamacı tarafından, 

sonrasında ise güvenilirlik amaçlı üçüncü bir kodlamacı tarafından tüm içerikler bağımsız olarak tekrar 

kodlanmıştır. Kodlamaların ardından iki kodlamacının verileri ışığında yapılan uyum istatistiğinde genel 
Cohen Kappa katsayısı 0,96 olarak bulunmuştur. İki veya daha fazla kodlayıcı arasındaki anlaşma veya uyum 

miktarı, içerik analizinin iç geçerliliği için önemlidir (Neuendorf, 2002). 

Krippendorff’e (2013) göre içerik analizlerinde güvenilirlik için üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. 

Bunlar sürecin zamana göre değişmediği kararlılık yaklaşımı, sürecin farklı yerlerde, değişen şartlar altında 
veya farklı fakat işlevsel olarak eşit ölçüm araçları ile farklı araştırmacılar tarafından tekrar üretilebildiği 

tekrarlanabilirlik yaklaşımı ve kodlayıcı değerlendirmelerinin bir standart ile karşılaştırıldığı yani sürecin bir 

standarta uygun olduğu kesinlik yaklaşımıdır.  Kararlılık yaklaşımına göre kodlamayı yapan araştırmacılar 
aynı içerikleri aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar kodladıklarında ilk kodlamalarıyla eşleşiyor ise 

kodlamalarının istikrarlı olduğu düşünülmektedir (Potter ve Levine‐Donnerstein, 1999). Bu nedenle çalışmada 

ilk iki kodlamacı ilk kodlamayı yaptıktan iki hafta sonra aynı verileri kullanarak ve aynı süreci takip ederek 
yeniden kodlama yapmış olup elde edilen sonuçlar ilk kodlama ile % 98 oranında benzerlik göstermiştir. 

Tekrarlanabilirlik yaklaşımı bağlamında da araştırmaya dâhil olmayan ama kodlama konusunda eğitim verilen 

üçüncü bir araştırmacı aynı verileri kodlama şemasını kullanarak kodlamış ve benzer değerlendirmelerin 

olduğu görülmüştür. Kesinlik yaklaşımı bağlamında da araştırmacılar tarafından kodlar için bazı standartlar 
oluşturulmuştur. Fakat Krippendorff’e (2013) göre, en güçlü güvenilirlik ölçüsü olmakla birlikte kodlamalara 

ilişkin bir standart oluşturabilecek uzman yetersizliği ve standartın ne olacağı konusundaki tartışmalara kesin 

yanıt vermenin güçlüğünden dolayı bu üç yaklaşım içinde varsayılan en güçlü yaklaşım tekrarlanabilirlik 
yaklaşımıdır.  

Ayrıca kodlama sürecinde görselin içeriğinin birden fazla kodu barındırdığı durumda, tüm kodlar için 

ayrı ayrı kodlama yapılmıştır. Örneğin aynı görsel içinde kayak yapanlar ile teleferiğin yer alması durumunda, 

ilgili görsel hem kayak hem de teleferik kodu altında yer almıştır. Bu çalışmada kodlama yapılırken, verilerden 
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çıkarılan kavramlara göre kodlama yaklaşımı (Yıldırım ve Şimşek, 2008) benimsenerek kodlar doğrudan 

verilerden üretilmiştir. Bu yaklaşım neticesinde beş ana tema altında 33 temaya ulaşılmıştır. 
 

 

 3. BULGULAR 
 

Doğa sporları odaklı Erzincan çevrimiçi destinasyon imajına ilişkin temalara Tablo 1’de yer verilmiştir. 
Buna göre 312 fotoğrafa ilişkin 33 tema altında kaydedildiği görülmektedir. Bazı fotoğraflar birden fazla 

temaya dahil edildiklerinden bu fotoğraflarda toplam 444 kez ilgili temalar yer almaktadır.  

 

 
Tablo 1. Temalara İlişkin Dağılım 

Temalar n  % 

 

Temalar n % 

Kanyon 49 11 İzleyiciler 9 2,0 

Kırsal Manzara 42 9,4 Kano 9 2,0 

Yamaç Paraşütü 42 9,4 Şehir Manzarası 9 2,0 

Rafting 27 6,0 Teleferik 7 1,5 

Base Jumping 24 5,4 Göl 6 1,3 

Haberler (kaza vb.) 23 5,1 Buzul Tırmanışı 5 1,1 

Dağ Manzarası 22 4,9 Cirit 5 1,1 

Doğa Manzarası 21 4,7 Diğer 5 1,1 

Trekking 17 3,8 Somut Miras 5 1,1 

Bisiklet 15 3,3 Kampçılık 4 0,9 

Kar Manzarası 14 3,1 Şelale 3 0,6 

Kayak 14 3,1 Yerel Halk 3 0,6 

Kemaliye 13 2,9 Bot Safari 2 0,4 

Dağcılık 12 2,7 Gün Batımı Manzarası 2 0,4 

Kaya Tırmanışı 12 2,7 Kitesurf 1 0,2 

Ofroad 11 2,4 Su Kayağı 1 0,2 

Wingsuit 10 2,2 
Toplam 444 100 

 
Erzincan Karanlık kanyonuna ait görseller toplam içeriğin % 11’inde yer alarak en çok kaydedilen 

temayı temsil etmektedir.  Kırsal manzara ve yamaç paraşütü de % 10’a yakın bir oranla görseller içinde en 

çok görülen temaları oluşturmaktadırlar. Sırasıyla rafting ve base jumping sporlarına ilişkin görsellerin 

dördüncü ve beşinci en çok kaydedilen temalar olduğu görülmektedir. Erzincan’da yapılan doğa sporlarına ile 
ilgili olan ancak özellikle de yaşanan kazalara ve ölüm olaylarına ait haberlere ait görsellerin de arama 

motorunda en çok yer alan içerik olduğu görülmektedir. Bununla birlikte su kayağı ve kitesurf gibi doğa 

sporlarına ilişkin sadece birer görsel bulunması nedeniyle bu iki tema, 312 fotoğraf içinde en az temsil edilen 
temalar olmuştur.  

Bu araştırmanın birinci araştırma sorusu olan ‘doğa sporlarına ilişkin görsellerin içeriği nelerden 

oluşmaktadır?’a ilişkin olarak Şekil 1’de görsellerde en çok atıf yapılan temalara yer verilmiştir. Buna göre 

kanyon, kırsal manzara, yamaç paraşütü, rafting ve base jumping temaları Erzincan doğa sporları anahtar 
kelimesi ile yapılan aramalar neticesinde ortaya çıkan görsellerin çoğunu oluşturmaktadır.  
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Şekil 1. En Çok Kullanılan Temalara İlişkin Dağılım 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ayrıca Şekil 1’de görüldüğü üzere kazalara ilişkin haberlere ait görseller, tüm görseller arasında oldukça fazla 

yer almaktadır. Bu durumun özellikle bazıları ölümle sonuçlanan base jumping ve wingsuit doğa sporları ile 

ilişkili olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun yanında çevrimiçi görseller içinde dağ ve doğa manzarası, 
trekking, bisiklet, kar manzarası ve kayak temaları da bulunmaktadır.  

Tablo 2’de birbiriyle ilişkili olabilecek temaların gruplandırılmasıyla oluşturulan ana temalara doğa 

sporları, manzara, çekicilikler ve diğer olmak üzere dört başlık altında yer verilmiştir.  Ayrıca araştırmanın 

ikinci araştırma sorusu olan ‘en çok hangi doğa sporuna ilişkin görseller sunulmaktadır?’a ilişkin olarak Tablo 
2’de doğa sporları ana temasına yer verilmiştir. Buna göre çevrimiçi görsellerde 17 farklı doğa sporuna ait 

içeriğin olduğu görülmektedir. Görsellerde en çok yer alan doğa sporları yamaç paraşütü, rafting ve base 

jumping iken en az yer alanların ise su kayağı, kitesurf ve bot safari olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 2. Ana Temalara İlişkin Dağılım 
Ana Tema Tema n % Ana Tema Tema n % 

D
o
ğ
a
 S

p
o
rl

a
rı

 

Yamaç Paraşütü 42 9 

M
a
n

za
ra

 

Kırsal Manzara 42 9 

Rafting 27 6 Dağ Manzarası 22 5 

Base Jumping 24 5 Doğa Manzarası 21 5 

Trekking 17 4 Kar Manzarası 14 3 

Bisiklet 15 3 Şehir Manzarası 9 2 

Kayak 14 3 Gün Batımı Manzarası 2 0 

Dağcılık 12 3 Toplam  110 25 

Kaya Tırmanışı 12 3 

Ç
ek

ic
il

ik
le

r 

Kanyon 49 11 

Ofroad 11 2 Kemaliye 13 3 

Wingsuit 10 2 Teleferik 7 2 

Kano 9 2 Göl 6 1 

Buzul Tırmanışı 5 1 Somut Miras 5 1 

Cirit 5 1 Şelale 3 1 

Kampçılık 4 1 Toplam  83 19 

Bot Safari 2 0 

D
iğ

er
 

Haberler (kaza vb.) 23 5 

Kitesurf 1 0 İzleyiciler 9 2 

Su Kayağı 1 0 Diğer (ulaşım vb.) 5 1 

Toplam  211 48 Yerel Halk 3 1 

 Toplam 40 9 
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Tablo 2’ye göre çevrimiçi görsellerde ikinci olarak en çok yer alan ana tema, toplam içeriğin % 25’inde 
yer alan manzara teması olmuştur. Doğa sporlarıyla ilişkili olarak görsellerde en çok ilişkilendirilen manzara 

ise kırsal manzara olmuştur. Bunu sırasıyla dağ, doğa, kar manzarası izlemektedir. En az görülen manzara türü 

ise gün batımı manzarası ve şehir manzarasıdır. Bu durum Şekil 2’de gösterildiği üzere Kemaliye ve özellikle 
yamaç paraşütüne ilişkin görsellerde kırsal manzaranın çoğunlukla yer alması ile açıklanabilecektir. Genel 

olarak bakıldığında ise belirlenen kırsal, dağ ve doğa manzaralarının Erzincan imajı ile paralellik gösterdiği 

söylenebililir.  

Çevrimiçi görsellerde topla içeriğin % 19’unda yer alan Erzincan’a ait turistik çekicilikler 
incelendiğinde en çok Karanlık kanyonu (% 11) yer almaktadır. Kemaliye’nin genel görünümüne ilişkin 

görseller ikinci sırada yer alırken sırasıyla teleferik görüntüsü, göller, somut miras başlığı altında yer verilen 

tarihi ev ve yapılar ve şelaleler yer almaktadır. Buna göre doğa sporları ile ilgili görsellerde en çok yer alan 
turistik çekicinin kanyon olduğu görülmektedir. Bu durum destinasyon olarak rafting ile daha çok 

ilişkilendirilen Erzincan için beklenen bir durum olduğu söylenebililir.  

Tablo 2’ye göre dördüncü ana tema ise toplam içeriğin % 9’unu oluşturan ve haberler, doğa sporlarını 
takip eden izleyiciler ve yerel halkın da yer aldığı görsellerden oluşan diğer temasıdır. Bu ana tema altında en 

dikkat çekici unsur çoğunlukla doğa sporlarına ilişkin yaşanan kaza ve ölüm haberlerinden oluşmaktadır. 

Toplam içeriğin % 5’ni oluşturan haberler teması medyanın bu tarz haberlere daha çok yer vermesi ile 

açıklanabilir. 
 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bu araştırma çevrimiçi destinasyon imajına yönelik görsel öğeleri temel alan nitel bir araştırmadır. 

Görsel öğeler seyahat edenlerin hem kendi deneyimlerinin sembolü ve sunumu olarak hem de diğer seyahat 

edenlerin deneyimlerinden fikir edinmek için kullanıldığından önemlidir. Özellikle fotoğraflar gerçeğin 
yansıtılması anlamına gelmesi bakımından (Stepchenkova ve Zhan, 2013) destinasyon imajını etkilemektedir. 

Bu nedenle bu çalışmada Erzincan ilinin çevrimiçi görsel destinasyon imajı içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir.  
Araştırmanın sonuçlarına göre çevrimiçi destinasyon imajı bağlamında Erzincan doğa sporlarına ilişkin 

görsellerde en çok yer alan doğa sporu türlerinin yamaç paraşütü, rafting ve base jumping olduğu 

görülmektedir. Bu durum Erzincan çevrimiçi destinasyon imajının en çok bu spor türleri ile 

ilişkilendirilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte bölgede yapılabilen cirit, kampçılık, bot safari, 
kitesurf ve su kayağı gibi spor türlerine ilişkin görsellerin oldukça az bulunduğu görülmektedir. Bu spor 

türlerinin de ilgili destinasyonda yapılma imkânının olduğunu potansiyel seyahat edenlere gösterebilmek ve 

onları destinasyona yönlendirebilmek için bu doğa sporlarına ilişkin içeriklerin hem sayısı artırılmalı hem de 
bu içeriklerin ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne göre ildeki turizm 

aktiviteleri olarak sırasıyla rafting su kayağı, yamaç paraşütü, trekking - dağcılık ve kampçılık, kayak tesisleri 

ve oteli, avcılık ve balıkçılık, cirit ve sağlık (kaplıca) turizmi yer almaktadır (EİKTM, 2016). İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün tavsiye ettiği turizm aktiviteleri ile çevrimiçi görseller karşılaştırıldığında su kayağı, 

avcılık ve cirit gibi doğa sporlarının çevrimiçi olarak çok az yer aldığı görülürken tavsiyelerde yer verilmeyen 

base jumping, bisiklet, ofroad, wingsuit gibi doğa sporlarının da yer aldığı görülmektedir. Araştırmanın bu 

sonucu Govers ve Go (2004), Choi, Lehto ve Morrison (2007) ile Hunter (2016)’ın çalışmalarıyla paralellik 
göstermektedir. Bu çalışmalara göre resmi kuruluşların oluşturmaya çalıştıkları imaj ile seyahat edenlerin 

algıladıkları veya gördükleri farklı olabilmektedir. Bu nedenle destinasyonların kendi potansiyellerini doğru 

bir şekilde anlamaları ve buna yönelik olarak tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapmaları daha faydalı 
olacaktır.  

Destinasyona ilişkin yapılan görsel aramalarda her ne kadar doğa sporlarının bazı tehlikeleri içinde 

barındırıyor olması genel kabul görse de ölüm ve kaza haberlerine ait görsellerin çevrimiçi ortamda oldukça 
fazla ve ön planda olarak yer alması ilgili destinasyonun imajını olumsuz yönde etkileyecektir. Burada birinci 

öncelik kazalar için gerekli önlemlerin alınması olmakla birlikte destinasyon imajı için alınacak önlemler ise 

hem destinasyon yöneticileri hem de destinasyonu ziyaret edenlerin teşvik edilerek oluşturacakları olumlu 
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yöndeki organik yazı ve görsellerden oluşan içerikler olacaktır. Bu duruma en güzel örnek 11 Mart 2011'de, 

Japonya'da yaşanan deprem ve sonrasında ortaya çıkan tsunami dalgaları ile Japonya büyük ölçüde yeniden 
inşa edilmek zorunda kalmış ve ülkenin çevrimiçi itibarı da aynı ölçüde etkilenmiştir.  Dolayısıyla insanların 

zihninde yıkıntılar arasında kalan bir ülke imajı bulunmaktaydı. Japonya ziyaret için güvenli ve güzel bir yer 

olduğunu göstermek ve insanların zihnindeki bu imajı değiştirmek için “post from Japan” isimli bir akıllı 
telefon uygulaması geliştirerek seyahat edenlerin Facebook’ta fotoğraf paylaşmalarına ve paylaştıkları 

fotoğrafların aldıkları beğeni sayısına göre de ücretsiz internet kullanımı teşvik eden bir çalışma geliştirerek 

mevcut turistleri Japanya’nın elçisi haline getirmiştir. Bu örnekten yola çıkarak, destinasyonların 

ziyaretçilerini, destinasyon imajının olumlu yönde inşasında teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemler almalarına 
yöneltmeleri gerektiği söylenebilir.  

Bu araştırmadaki çevrimiçi görseller değerlendirildiğinde genel olarak birbirine içerik olarak yakın 

oldukları ve benzer görsellerin tekrar kullanımının yoğun olduğu görülmektedir. Görsel bir zenginlik yaratmak 
için doğa sporlarına ilişkin farklı açılardan çekilmiş görsellere daha çok yer verilmesi destinasyon imajına 

olumlu bir katkı yapacaktır. Bu da ancak hem turistlerin destinasyona ilişkin görsel paylaşımlarını 

zenginleştirici önlemler ile hem de resmi destinasyon pazarlama örgütlerinin internetin yeni özelliklerine göre 
farklı içerik türleri oluşturmaları ile mümkün olabilecektir.  

Bu çalışmadaki veriler resmi destinasyon örgütlerinden ziyade diğer medya kanalları ve internet 

kullanıcıları tarafından oluşturulmuş görsellere dayanmaktadır. Her ne kadar destinasyon pazarlama örgütleri 

arama motorlarındaki imajlarını şekillendirebilecek imkana sahip olsalar da bu imkanın Erzincan örneğinde 
kullanılmadığı görülmektedir. Destinasyon pazarlama yöneticilerinin artık destinasyon imajı üzerindeki tüm 

yetkiye sahip olmadıklarını gerçeğinin farkına varmaları gerekmektedir (Hunter, 2016). Çünkü bizzat seyahat 

edenler tarafından yazılı ve görsel olarak oluşturulan içerikler destinasyon imajını etkilemektedir.  
Bu araştırma, sonuçları itibariyle özellikle destinasyon pazarlama ve yöneticilerine bazı öneriler 

getirmektedir. Bir fotoğrafın bin kelime ettiğine ilişkin genel kanaatin olduğu ve bu durumu destekleyen mobil 

cihazların kullanım artışı ve fotoğraf tabanlı sosyal ağların (Instagram, Flickr vb.) yaygın kullanımı gibi 

destekleyici unsurlar da göz önüne alındığında destinasyonların çevrimiçi görsel itibarlarını yönetecek bazı 
önlemler almaları kaçınılmazdır.  Bu bağlamda uygulamaya dönük bazı öneriler getirilmiştir: 

• Resmi destinasyon web sitelerinin içerikleri görsel ağırlıklı tasarlanmalı ve içerikler arama motarlarına 

göre optimize edilmelidir. Örneğin destinasyon web sitesine konulacak görsellerin her birine görselin 

içeriği de göz önüne alınarak anahtar kelimeler verilerek ilgili siteye yüklenmelidir.  

• Destinasyona ait sosyal ağ hesaplarında görsel odaklı içerikler paylaşılmalıdır.  

• Destinasyonu ziyaret edenlerin de destinasyona ilişkin görsel içerik paylaşmalarını kolaylaştıracak 
belli noktalara ücretsiz wifi noktaları, yarışmalar vb. önlemler alınmalıdır.  

Bu araştırmanın bulguları sınırlı sayıdaki görselden oluşan bir veri setinden elde edildiğinden ileride 

yapılacak çalışmalarda içerik sayısının artırılması faydalı olacaktır. Bu sayının artırılmasında anahtar 
kelimelerin çoğaltılması, farklı dillerde aramaların yapılması ve yine farklı çevrimiçi alanlardaki görsellere 

ulaşılması ile mümkün olabilecektir. Bu çalışmada Erzincan destinasyon imajının kısıtlı bir alanı incelenmeye 

çalışılmıştır, benzer yaklaşımının Erzincan destinasyonuna ilişkin oluşturulmuş resmi turizm web sitelerinin, 

var ise sosyal ağlarının da incelenmesi ile destinasyon imajının incelenmesi tamamlanabilecektir.  
Destinasyon imajı birçok unsurun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Oysaki bu çalışmada sadece 

çevrimiçi bilgi kaynaklarından sadece bir tanesine odaklanılmıştır. Bu nedenle sonraki çalışmalarda farklı 

çevrimiçi bilgi kaynaklarındaki verilerin de kullanılmasıyla birlikte genellenebilirliği daha yüksek 
araştırmaların ortaya çıkması sağlanabilecektir.  
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ÖZET 

Mağaracılık, mağaraların araştırılması ve haritalandırılması amacıyla yapılan, özellikle macera 
sporlarına ilgi duyanların tercih ettiği bir doğa sporudur. Son yıllarda Türkiye’de de bu spora yönelik talebin 

artması ve Türkiye’nin sahip olduğu mağara kaynaklarının çokluğu bu yönde çalışmaların yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki mağara sporunun gelişebilmesi ve belirli bir sistem dâhilinde yapılması, 

sonrasında da kontrollü bir şekilde turizmde değerlendirilmesi amacıyla bu sporu profesyonel bir şekilde yapan 
insanların görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de mağaracılık alanında 

faaliyet gösteren federasyon, dernek, topluluk, kulüp ve birliklerin yönetim kademesinde yer alan ve aynı 

zamanda bu sporu profesyonel bir şekilde gerçekleştiren 19 kişiye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında, belirlenen 
amaç doğrultusunda 3 sorudan oluşan ve katılımcıların açık uçlu bir şekilde yanıtlamaları istenen bir görüşme 

protokolü hazırlanmış ve katılımcıların bu sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. 2015 yılı Ekim-Aralık ayları 

arasında gerçekleştirilen çalışmada elde edilen yanıtlar, içerik analizine tâbi tutulmuştur. Analiz kapsamında, 
mağara sporu esnasında sahip olunması gerekenler, mağara sporu ile ilgili yaşanan sorunların belirlenmesi, 

mağaraların turizm kapsamında değerlendirilirken nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konularında elde edilen 

kodlar belirli temalar altında boyutlandırılmıştır. Çalışma elde edilen bulgular ışığında birtakım sonuç ve 

önerilerle sonlandırılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Mağara, mağaracılık, mağara sporu, mağara turizmi, Türkiye. 

 

 

CAVE SPORT FROM PROFESSIONAL CAVER’S PERSPECTIVE AND 

EVALUATION OF CAVE IN TOURISM 
 

ABSTRACT 

Caving is a type of sports activity done by those who are especially interested in adventure sports in 

order to investigate and map the caves. The increasing demand for this sport in recent years in Turkey having 

an abundant source of caves requires these kinds of researches to be conducted. The purpose of this study is to 
reveal the opinions of the people doing the caving activities professionally in order develop it, do it 

systematically and utilize it in tourism in a controlled manner.  To this end, 19 people who are administrative 

staff of the federations, associations, groups, clubs, and unions operating in caving field and professionally 
doing this sport were contacted. In line with the purpose of this study, an interview protocol consisting of three 

questions, to which the participants were asked to give open ended responses, was prepared. The responses 

obtained from the study which had been conducted between October and December in 2015 were subjected to 

content analysis.  In analysis, the obtained codes, which are in the topics of what needs to be used during cave 
sport, determining the problems related to cave sport, and evaluating the ways to utilize caves in tourism, were 
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seized under specific themes. The study was concluded with a number of conclusions and recommendations 

in the light of obtained findings. 
Keywords: Cave, caving, cave sports, cave tourism, Turkey. 

 

1. GİRİŞ 

 
Önemini gün geçtikçe artıran turizm endüstrisinde, özellikle son dönemlerde büyük gelişmeler 

yaşanmaktadır. Turizmin gelişimi, günümüze kadar klasik turizm hareketleri ve çeşitleri üzerinde 
yoğunlaşılmasıyla sağlanmıştır. Ancak artan turist sayısı, yeni turizm alanlarının ve çeşitlerinin ortaya çıkması 

gereğini ön plana çıkarmıştır. Turizm endüstrisi içinde sürdürülebilir turizm, alternatif turizm, eko turizm, doğa 

turizmi ve yeşil turizm gibi birçok kavram giderek popülerlik kazanmıştır (Kim, Kim, Park ve Guo, 2008). Bu 
açıdan, turizm hareketlerindeki yoğunluğun yılın diğer aylarına taşınarak zamansal sorunun ortadan 

kaldırılması, turizmden elde edilen gelirlerin artırılması, turizm yatırımlarının daha verimli kullanılması ve 

bunun gibi turizmin birçok olumlu sonuçlarının yansıması alternatif turizm seçeneklerini gündeme getirmiştir 

(Albayrak, 2013). Bu kapsamda alternatif turizm seçenekleri arasından, hobiye dayalı ilgi turizmi içerisinde 
yer alan mağara turizmi, özellikle bu alana ilgi duyan ve aktif olarak bu sporu yapan insanların yoğun olarak 

tercih ettiği bir turizm şekli olarak meydana gelmiştir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012). Albayrak (2013) ve 

Haberal (2015) mağara turizmini kırsal turizm başlığı altında değerlendirmişlerdir.  Bu kapsamda, ilk 
insanların yaşam alanı olarak kullanılmaları, sportif etkinlik ortamı yaratmaları, arkeolojik özelliklere sahip 

olmaları, çekici bir görünüme sahip olmaları ve sağlığa iyi gelebilme özellikleri nedeniyle mağaralar, turizm 

açısından büyük bir öneme sahip olmuştur (Albayrak, 2013). 
 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

Alternatif turizm, kitle turizmine alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. 

Albayrak’a (2013 s. 39) göre alternatif turizm şu şekilde ifade edilmiştir; 
Bu güne kadar gerçekleştirilen turizm hareketleri ve faaliyetlerinin olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmak, turizme kaynak oluşturacak yeni ürünler üretmek için kıyı turizmine bir alternatif olarak 

geliştirilen, diğer taraftan ülkelerin turizme ilişkin kaynaklarını en üst düzeyde kullanarak elde ettiği 

gelirlerini maksimize etmeyi, uzun süreli programlarla turizmin sürdürülebilirliğini ve çevreyi 

korumayı hedefleyen, turistlerin farklı ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılama amacına hizmet eden 

turizm faaliyetlerini ifade etmektedir. 
Weaver’a (1999) göre alternatif turizm, tamamen kitle turizmine zıt özelliklere sahip olan, bölgesel 

olarak kontrol edilebilen ve yerel mimariye uyan bir turizm çeşididir. Oral ve Başarır’a göre ise alternatif 

turizm, doğal kaynakları koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve aynı zamanda alternatif turizm 

faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgede yaşayan yöre halkının turizm faaliyetleri kaynaklı ekonomik fayda elde 

etmelerini amaçlayan bir turizm çeşididir (Albayrak, 2011). 
Çekiciliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan kitle turizmine karşı yeni turizm modellerinin 

geliştirilmesi fikrini doğuran alternatif turizm kavramı 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 

2008). Alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasını sağlayan temel etkenler; turizmin artan olumsuz çevresel 
etkilerinin fark edilmesi, farklı turistik aktiviteler arayan turist sayısındaki artış, ekonomik ve çevresel 

etkenlerin giderek önem kazanması, sürdürülebilir turizm anlayışının ortaya çıkması, turizm faaliyetlerinin 

tüm yıla yayılmak istenmesi ve turizm pazarındaki genel eğilimlerin alternatif turizm çeşidine doğru kayması 

şeklinde sıralanabilir (Bulut, 2006; Kılıç ve Kurnaz, 2010). 
Öztürk ve Yazıcıoğlu (2002), gelişmekte olan ülkelerin turizm pazarından aldıkları payı artırmanın ve 

ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarının ancak sundukları turizm hizmetlerini ve çeşitlerini geliştirmelerine 

bağlı olduğunu öne sürmektedir. Türkiye açısından bakıldığında turizm kitle turizmi ve deniz, kum, güneş 
turizmi olarak ülkenin batı ve güneybatı kıyılarında yoğunlaşsa da TÜRSAB’ın 2005 yılında yaptığı 

araştırmada insanların Türkiye’ye seyahat amaçlarının değişiklik gösterdiği saptanmıştır. TÜRSAB’ın bu 

araştırmasında insanların alternatif turizm türlerine yönelik seyahat yapma eğiliminde artış gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Değişen seyahat amaçlarına paralel olarak ülkedeki bu ihtiyaçları karşılayacak 

kullanılabilir ve geliştirilmeye müsait alanların keşfedilmesi ve yeni yatırımların yapılması gerekliliği de 

beraberinde gelmektedir (Yeşiltaş ve Özgür, 2008).  
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Turizmin çeşitlendirilerek alternatif alanlara yönelme düşüncesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 kapsamında da ortaya konulmuştur. Bu 
kapsamda, Türkiye’nin sahip olduğu çok sayıda mağaranın da değerlendirilmesi gerektiği yönünde ifadeler 

yer almaktadır. Özellik itibariyle mağaralar bir karstik erime şekli olup, içinde farklı formlarda çok fazla 

karstik birikim şekli barındırmakta ve bunlar uzun zaman diliminde oluşmaktadır. Bu oluşum evreleri 
mağaraları turistler için daha gizemli bir hale getirmekte ve ilgilerini daha çok çekmektedir (Öcal ve Özcan, 

2013). Bu bağlamda alternatif turizm örneklerinden olan ve turistik amaçlı bir şekil alan mağara ziyaretleri 

giderek artmış, son yüzyılda herkesin görmek istediği gizemli görünüşlü mağaralar turistik aktiviteler için bir 

hedef haline gelmiş ve günümüzde turizm sektöründe önemli bir yere ulaşmıştır (Yücel, 2008). 
Yeryüzü ile bağlantısı, gün ışığının ulaşamayacağı kadar derinliği olan ve en az bir insanın sığabileceği 

alana sahip yer altı boşlukları olarak tanımlayabileceğimiz mağaralar (Northup ve Lavoie, 2001), binlerce yılda 

oluşan eşsiz görsel zenginlikleriyle bugün Türkiye turizminde önemli bir öğe durumuna gelmektedir. Macera 
ya da sportif amaç dışında gidilmesi pek düşünülmeyen mağaralar alternatif turizm amacıyla gündeme gelmiş 

ve günümüzde aktif turizm anlayışının öne çıkan türlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemiştir (Ulusan, 

2009). Turizm türlerinin geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’de turizm hareketlerinin diğer bölgelere ve yılın 
diğer aylarına yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda mağara turizmi konusunda yapılan çalışmalar artış 

göstermektedir. Türkiye’de halen insan eli değmemiş binlerce mağaranın bulunması bu turizm türünün 

gelecekte daha fazla gelişeceğine işaret etmektedir (Kozak, Kozak ve Kozak, 2010). 

Türkiye’de mağara turizminin geçmişi 1950’lere dayanmaktadır. Turizm amaçlı olarak açılan ilk 
mağara; 1950 yılında Antalya’da açılmış olan Alanya Damlataş Mağarasıdır. Sonrasında 1965 yılında açılmış 

olan Burdur İnsuyu ve Silifke Narlıkuyu-Dilek Mağaraları da o dönemde turizme açılan ilk mağaralardandır 

(Yücel, 2008). Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de turizme açık 31, ekipmanlı 
normal ziyaretçilerin rehber eşliğinde ziyaret edebileceği 12 ve ekipmanlı profesyonel ziyaretçilerin 

girebileceği 7 olmak üzere toplam 50 mağara ziyarete açıktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca, mağaraların 

turizme açılması hususunda bazı kriterlerin sağlanmasını gerekli görmektedir. Öncelikle mağaranın kendine 

has çekicilik özelliklerinin olması ve turizm açısından önem arz eden, turizme hizmet veren yerleşim 
merkezlerine yakın olması gerekmektedir. Öte yandan mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilir olması, 

mağara girişinin ve çevrenin ziyarete gelenlere hizmet vermeye uygun düzenlenme yapılmasına elverişli 

olması gerekmektedir. Bu kriterleri taşıdığı belirlenen mağaralar için gerekli raporlar hazırlandıktan ve proje 
uygulaması tamamlandıktan sonra mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgili valilik tarafından mağara 

işletilmek üzere özel sektöre kiralanabilir ve böylece söz konusu mağara turizme kazandırılabilir (Akoğlan 

Kozak ve Bahçe, 2012). Mağaraların turizme açılmasında genel olarak geçmişten günümüze kadar 
uygulanmakta olan yaklaşımda; mağaranın girişine kadar asfalt yol yapılmakta, mağara ağzında giriş 

genişletilerek mağara içerisine yürüyüş yolları açılmakta ve gerekli düzenlemeler ile aydınlatma 

yapılmaktadır. Bu yaklaşım, gelişmiş ülkelerde yerini korumacı speleo-turizm yaklaşımına bırakmaya 

başlamıştır. Bu yaklaşımda, mağara bulunduğu şekilde bakir halde bırakılmaktadır. Mağaranın 
etkilenmeyeceği bir uzaklıkta ziyaretçi merkezi inşa edilmekte ve bu merkezde ziyaretçilere baret, hazne 

takımı, tulum, bot, çelik merdiven gibi mağaracı ekipmanlarını kiralama imkânı sunulmaktadır. Gerekli 

malzemeleri temin eden ziyaretçiler mağarayı alan kılavuzu eşliğinde gezmektedir (Yücel, 2008). 
Günümüzde mağaralarla ilgili etkinlikler “Uluslararası Mağaracılar Birliği” (UIS: International Union 

of Speleology) ve “Uluslararası Turizme Açık Mağaralar Birliği” (ISCA: International Show Caves 

Association) örgütleri tarafından denetim altına alınmaya çalışılmaktadır. 1965 yılında kurulan UIS ile tüm 
dünyadaki mağaracılar bir birlik altında toplanmışlardır. Bu birlik bünyesinde yaklaşık 60 ülke temsil 

edilmektedir. Şu anda UIS bünyesinde Türkiye’yi, Mağara Araştırma Derneği temsil etmektedir (Yücel, 2008). 

UIS mağaraların tamamen profesyonelce araştırma yapma ve sportif amaçlı kullanıma açılması gerektiğini ve 

mağaraların doğal dengesinin hiçbir şekilde bozulmaması gerektiğini savunmaktadır. ISCA ise mağaraların 
modern yöntemlerle daha geniş kullanımlı bir şekilde yaygınlaştırılmasını yani mağara turizminin 

geliştirilmesini savunmaktadır. Bu iki birlik 2002 yılında birbirlerinin çalışmalarını destekleyeceklerine ilişkin 

bir protokol imzalamıştır. Bu protokolde; tanınmış mağaralara sahip olanların, mağara işletenlerin ve işletmeye 
açmak isteyenlerin uluslararası organizasyonda bir çatı altında toplanması, tüm mağaraların korunmasının 

teşvik edilmesi ile mağaraların varlığının devamının sağlanması, insanların mağaralara ilgisinin artırılması, 
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mağara yöneticileri arasındaki dostluk ruhunun geliştirilmesi ve ISCA’nın faaliyetlerini UIS ile işbirliği 

kapsamında sürdürmesi kararları alınmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

 
Araştırma, temel araştırmalar kapsamında açımlayıcı düzeyde tasarlanmıştır. Bu tür araştırmalar şu 

şekilde ifade edilmektedir. 
Varlığı hissedilen bir problemin gerçekten ne olduğu ve hangi değişkenlerin etkisinde 

oluştuğu, durumu aydınlatmak için en uygun yaklaşımların neler olabileceği ana çizgilerle 

belirlenmeye çalışılır (Karasar, 2014, s. 24). 
 Bu tanım ışığında, böyle bir araştırma için nitel veri toplama yönteminin daha uygun olacağı 

düşünülmüştür.  

Nitel veri toplanan araştırmalarda, en düşük örnek büyüklüğünün 15 olması gerekmektedir 
(Mason, 2010, s. 13). 

Bu bağlamda hem aktif mağara sporcusu hem de mağara sporu ile ilgili faaliyet gösteren bir kurumun 

yönetiminde bulunan 19 kişiye yarı yapılandırılmış soru formu gönderilmiştir. Bu formda yer alan sorular 

araştırmacılar tarafından alan yazına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında katılımcılara, 
2015 yılı Ekim-Aralık ayları içerisinde mağara sporu ve mağara turizmi ile ilgili yazılı olarak aşağıdaki dört 

soru yöneltilmiştir.  

• Mağara sporunu nasıl tanımlıyorsunuz? 

• Mağara sporuna elverişli yerler sizce nasıl korunmalıdır? 

• Sizce bir mağara turizme açılırken nelere dikkat edilmelidir? 

Sorulara alınan yanıtlar, nitel veri analiz tekniklerinden biri olan içerik analizine tabi tutulmuştur.  
İçerik analizi, yazılı veya sözlü bir şekilde toplanan verilerin kodlanarak sayısallaştırılması, 

sonrasında kavramsallaştırılması, ortaya çıkan bu kavramlara göre tutarlı bir şekilde 

düzenlenerek veriyi açıklayan kategorilerin belirlenmesi sürecidir (Balcı, 2011, s. 229; 
Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259).  

Yapılan içerik analizinde kodlar, alan yazından yararlanılarak hazırlanmış olup, daha sonra bu kodlar 

üst kategorilerde birleştirilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırma, Türkiye’deki mağara sporunun gelişebilmesi ve belirli bir sistem dahilinde yapılması, 

sonrasında da kontrollü bir şekilde turizmde değerlendirilmesi amacıyla bu sporu profesyonel bir şekilde yapan 

insanların görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

2.2. Çalışma Grubu 

2.2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri 

Türkiye’de mağara sporu ile profesyonel açıdan ilgili olan federasyonlar, dernekler ve birliklerde, gerek 

bu kurumların yönetiminde bulunan gerekse de mağara sporunu aktif ve profesyonel bir şekilde yapan kişiler 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan görüşme formu belirtilen 

özelliklere sahip 52 kişiye ulaştırılmış 19 kişiden dönüş sağlanmıştır.  

 

3. BULGULAR 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı ve mağara sporunu tanımlayıcı 

ifadeleri Tablo 1'de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun erkek, orta yaş grubunda 

yer aldığı, yüksek eğitim düzeyinde ve en az 2 yıldır bu spor ile ilgilendikleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Mağara Sporunu Tanımlayıcı İfadeleri 
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∑
 

G1 E 31 5 Mühendis X X X X X        5 

G2 E 52 33 Doktor    X  X X X X    5 

G3 E 39 21 Mühendis X  X X  X X X  X   7 

G4 E 50 29 Doktor    X   X   X X  4 

G5 K 30 11 Akademisyen       X   X X X 4 

G6 E 48 26 Mühendis   X X         2 

G7 E 45 21 Mühendis    X   X   X  X 4 

G8 E 25 7 Mühendis    X   X      2 

G9 E 36 18 Memur    X      X   2 

G10 K 34 4 Akademisyen    X X X X      4 

G11 E 28 7 Akademisyen X  X X X  X  X X   7 

G12 E 18 2 Öğrenci  X  X        X 3 

G13 E 36 9 Öğretmen    X X X       3 

G14 E 52 33 Böl. Çevre Yön.    X   X      2 

G15 E 25 7 Mühendis   X X X X       4 

G16 E 24 5 Mühendis    X         1 

G17 K 22 2 Öğrenci    X  X       2 

G18 E 25 3 Öğrenci X   X X X X  X   X 7 

G19 E 52 18 Mali Müşavir X  X    X  X X  X 6 

∑ 5 2 6 17 6 7 11 2 4 7 2 5 74 

% 6,7 2,7 8,1 23,0 8,1 9,5 14,9 2,7 5,4 9,5 2,7 6,7 100 

 

Tabloda ayrıca, katılımcıların mağara sporunu nasıl tanımladıklarına yönelik ifadelerinden türetilen 

kodlar yer almaktadır. Tespit edilen kodlar (ifadeler, görüşler) arasında “keşfetme arzusu” ve “takım 

dayanışması” ifadeleri, daha çok paylaşılan veya düşünülen görüş olmaktadır. En az belirtilen görüş ise 

“eğlenceli”, “macera” ve “dikkat gerektiren” şeklinde tespit edilmektedir. Bu noktadan hareketle, Tablo 

1’de yer alan görüşler, anlamlı bütünler oluşturacak şekilde üst kategorilerde birleştirilerek Tablo 

2’de sunulmuştur. Kategoriler şu şekilde isimlendirilmiştir. 

 

Tablo 2. Mağara Sporunu Tanımlayıcı Katılımcı İfadelerinin Kategorilere Ayrıştırılması 

Mağara Sporu Kullanılan İfadeler ∑i ∑i (74) % 
% 

(100,0) 

(1) Ekstrem (Aşırı Uç) Bir 

Spor 

(1.1) Dayanıklılık gerektiren 7 

28 

9,5 

37,8 

 

(1.2) Heyecanlı 6 8,1 

(1.3) Tehlikeli 5 6,7 

(1.4) Mücadele isteyen 4 5,4 

(1.5) Eğlenceli 2 2,7 

(1.6) Macera barındıran 2 2,7 

(1.7) Dikkat gerektiren 2 2,7 

(2) Etkileşimli Bir Spor 

(2.1) Takım dayanışması 11 

24 

14,9 

32,5 (2.2) Doğal ortam 7 9,5 

(2.3) Sosyallik 6 8,1 

(3) Merak ve Öğrenmeye 

Dayalı Bir Spor 

(3.1) Keşfetme arzusu  17 
18 

23,0 
29,7 

(3.2) Bilgi gerektiren 5 6,7 
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Katılımcılar mağara sporunu tanımlarken verdikleri yanıtların % 37,8’ini ekstrem (aşırı uç) bir spor 

olarak değerlendirildiği yönündedir. Bu boyutun en yüksek frekans değerine sahip olan dayanıklılık ve 
heyecanlı tanımlamaları ile ilgili 11 numaralı katılımcı ifadesi şu şekildedir; 

 
...Koşullar gereği bazen çok soğuk bölgelerde, çoğu zaman sırılsıklam, bazı mağaraların yapısı 

gereği çok yorularak ve zorlanarak yapılmakta. İlk defa girdiğiniz mağaralarda, mağaraların 

yapısından dolayı bir sonraki adımda ne ile karşılaşacağınızı bilmemek, bunun verdiği heyecan 

hiçbir şey ile değişilemez… 

Diğer bir boyut olan etkileşimli bir spor hakkında 10 numaralı katılımcının ifadesi ise şöyledir; 
…Takım halinde yapılan bireyler arası iletişim ve koordinasyon temeline dayanan bir spordur. 

Amaç mağaraların haritalanması, araştırılması ve güzelliklerin görülmesidir. Doğaya uyum 

esastır… 

Merak ve öğrenmeye dayalı bir spor boyutu hakkında 7 numaralı katılımcı, şunları ifade etmiştir; 
…teknik beceri ve bilgi gerektiren, aynı zamanda yeni yerler keşfetme isteğiniz tatmin edebilen 

bir spordur… 

Katılımcı ifadelerinden alınan yanıtlar doğrultusunda oluşturulan kodlar ve ortaya çıkan boyutlar 

neticesinde mağara sporunun temelinde keşfetme arzusunun yattığını ve tam bir ekip dayanışması 

gerektirdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca bu spor, tamamıyla dayanıklılık gerektirirken içerisinde yoğun 
bir heyecan ve biraz da tehlikeyi barındırmaktadır. 

 

 

Tablo 3. Mağara Sporuna Elverişli Yerlerin Korunmasına Yönelik Katılımcı İfadeleri 
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G1 X  X         2 

G2 X X X X X X X X    8 

G3 X X    X      3 

G4 X        X   2 

G5 X    X  X  X X  5 

G6      X      1 

G7     X X X X X X  6 

G8  X   X  X X  X X 6 

G9  X    X   X   3 

G10   X         1 

G11  X   X X X X  X  6 

G12  X          1 

G13     X  X     2 

G14    X  X  X   X 4 

G15 X  X         2 

G16   X  X       2 

G17 X X X    X     4 

G18 X X     X     3 

G19  X   X X X X  X X 7 

∑ 8 9 6 2 8 8 9 6 4 5 3 68 

% 11,8 13,2 8,8 2,9 11,8 11,8 13,2 8,8 5,9 7,4 4,4 100 

 
Araştırmada ayrıca, mağara sporuna elverişli yerlerin korunmasına yönelik katılımcıların görüşleri de 

öğrenilmek istenmiştir. Bu doğrultuda alınan yanıtlardan üretilen kodlar, Tablo 4’te yer almaktadır. 

Katılımcılara göre mağaraların korunmasında bölge insanının bilgilendirilmesi ve mağara doğal yapısının 

bozulmaması yönünde çalışmaların yapılması en önemli unsurlar olarak görülmektedir. Elde edilen en düşük 
frekanslar ise mağaralara uygun ekipman ile girilmesi ve bölgenin koruma alanı ilan edilmesi şeklindedir. 
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Tablo 3’te yer alan 11 ifade, birbirine anlam ve ilgi bakımından 4 kategori altında bir araya 

getirilerek Tablo 4’te sunulmuştur. 

 
Tablo 4. Mağara Sporuna Elverişli Yerlerin Korunmasına Yönelik Katılımcı İfadelerinin 

Kategorilere Ayrıştırılması 

Turizmin Etkileri Kullanılan İfadeler ∑i ∑i (68) % % (100,0) 

(1) Devletin 
Sorumlulukları 

(1.1) Denetleme 8 

27 

11,8 

38,3 

(1.2) Güvenlik önlemleri 6 8,8 

(1.3) Uzman birimlerden görüş alınması 5 7,4 

(1.4) Bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları 4 5,9 

(1.5) Koruma alanı ilan edilmesi 3 4,4 

(2) Dokunun Korunması 
(2.1) Doğal yapının bozulmaması 9 

17 
13,2 

25,0 
(2.2) Fiziki yapının değiştirilmemesi 8 11,8 

(3)  Eğitim 
(3.1) Bölge insanının bilgilendirilmesi 9 

17 
13,2 

25,0 
(3.2) Sporcunun bilgilendirilmesi 8 11,8 

(4) Birliklerin 
Sorumlulukları 

(4.1) Rehber eşliğinde ya da mağara birliklerine katılarak 
bu sporun yapılması 

6 
8 

8,8 
11,7 

(4.2) Uygun ekipman kullanımı 2 2,9 

 

Katılımcılar mağaraların korunması yönünde en büyük sorumluluğun devlete ait olduğunu 
belirtmişlerdir. Mağaraların ve bulundukları bölgelerin gerekli görüldüğü takdirde koruma altına alınması, her 

türlü tahribatın önlenmesi adına güvenlik önlemlerinin alınması, mağaralara girecek kişilerin bilgilendirilmesi 

ve yönlendirilmesi devletin üstlenmesi gereken sorumluluklar olarak belirtilmiştir. Tabi bu işlemlerin 
yapılmasında konu ile ilgili uzmanlardan destek alınması gerektiği de vurgulanmıştır. 

Boyutlarla ilgili katılımcı ifadeleri incelendiğinde devletin yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile 

ilgili 8 numaralı katılımcı ifadesi şu şekildedir; 
...Mağaralara hukuki düzlemde anlam kazandırmak adına (bölgenin milli park ilan edilmesi gibi) 

çalışma yapılmalıdır... Ayrıca mağaralar periyodik denetlenerek gerekli güvenlik önlemleri 
alınmalıdır… 

Katılımcılar ayrıca doğal dokunun korunmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunmuşlardır. 

Bununla ilgili olarak 5 numaralı katılımcı ifadeleri şu şekildedir; 
…mağaraların olduğu gibi korunması ve zarar verilmemesi gereklidir... Mağaralara girilen 

yerlerde jeolojik veya biyolojik açıdan önceden incelenmiş olması önemli bir unsurdur. Hem 

diğer canlıları rahatsız etmemek hem de bilinçsizce yapılacak inşalara meyil vermemek 

açısından önemlidir… 

Katılımcıların %25’inin değindiği eğitim boyutu ile ilgili 17 numaralı katılımcı şunları belirtmiştir; 
…Mağara sporunu yapacak kişilerin zaten bunun bilincinde olması gerektiğine inanıyorum… 

ancak bu işle ilgilenmeyen insanları bilinçlendirmek, oluşumların çok uzun yıllarda oluştuğunu, 

bunların eşi bulunmaz bir miras olduğunu, orada yaşayan canlıların evine misafir olarak 

gittiğimizi ve onların doğal yaşam alanını bozmamamız gerektiğini aşılamamız gerekir… 

Birliklerin sorumlulukları boyutu ile alakalı 2 numaralı katılımcı ifadesi ise şu şekildedir; 
...Mağaralardaki aktivitelerin en az zarar verecek şekilde, rehberler gözetimi ve kontrolünde, 

temel mağaracı donanımları ile gerçekleştirilmesinin sağlanması ve de mağaralara hiçbir şekilde 

mağara dokusuna ait olmayan bir malzeme ile inşaat vb. kalıcı döşeme yapılmamasıdır… 

 Katılımcılar öte yandan, mağaraların içinde yer alan doğal yapının korunması ve bölge insanının 

yanında mağara sporcularının da bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Son olarak katılımcılar 
mağara birliklerinin de bu varlıkların korunmasında sorumluluklarının bulunduğunu belirtmişlerdir. Bunun 

birliklerin özellikle mağaralara rehberli ziyaretlerin yapılması, bu sporun birliklere üye olunarak 

gerçekleştirilmesi ve sporcuların uygun ekipmanlarla mağaralara girmeleri yönünde sorumluluklarının 

olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. 
Katılımcılara yöneltilen “Sizce bir mağara turizme açılırken nelere dikkat edilmelidir?” sorusuna alınan 

yanıtlara ilişkin elde edilen kodlar, Tablo 5’te gösterilmektedir. Katılımcıların görüşlerine göre, 
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mağaraların turizme açılırken hangi hususlara dikkat edilmesine yönelik en önemli ifadelerin mağara 

içinde kalıcı malzeme inşa edilmemesi, sabit bir şekilde ve zarar verecek ölçüde aydınlatmaya 

gidilmemesi ve mağara yapısının uzmanlar tarafından analiz edilmesi yönünde olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 5. Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Yönelik 
Katılımcı İfadeleri 
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G1 X X      X    3 

G2  X        X  2 

G3 X X X X X X      6 

G4 X X X X X   X  X  7 

G5  X  X        2 

G6 X X     X     3 

G7  X      X    2 

G8 X X      X    3 

G9 X X X    X X X X  7 

G10  X       X X  3 

G11 X X X   X  X X X  7 

G12  X    X      2 

G13 X X  X   X X   X 6 

G14 X X X X  X X X   X 8 

G15 X X      X    3 

G16  X      X    2 

G17 X X      X    3 

G18 X X X X X   X    6 

G19  X          1 

∑ 12 19 6 6 3 4 4 12 3 5 2 76 

% 15,8 25,0 7,9 7,9 3,9 5,3 5,3 15,8 3,9 6,6 2,6 100,0 

 
Mağaraların turizme açılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde elde edilen katılımcı ifadeleri 

süreç içerisinde yapılmaması ve yapılması gerekenler şeklinde iki başlık altında bir araya getirilerek Tablo 

6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 6. Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlara Yönelik Katılımcı 

İfadelerinin Kategorilere Ayrıştırılması 

Turizmin Etkileri Kullanılan İfadeler ∑i 
∑i 

(76) 
% 

% 

(100,0) 

(1) Yapılmaması Gerekenler 

(1.1) Mağara içinde kalıcı malzeme inşa edilmemeli 19 

41 

25,0 

54 

(1.2) Sabit ve yüksek aydınlatma kullanılmaması 12 15,8 

(1.3) Mağara dışında kalıcı malzeme inşa edilmemeli 4 5,3 

(1.4) Taşıma kapasitesinin aşılmaması 4 5,3 

(1.5) Yüksek ses 2 2,6 

(2) Yapılması Gerekenler 

(2.1) Mağaranın karakteristik yapısının uzmanlar tarafından analizi 12 

35 

15,8 

46 

(2.2) Sadece belirli mağaraların açılması 6 7,9 

(2.3) Ekipmanlı katılım 6 7,9 

(2.4) Ziyaretler rehber eşliğinde yapılmalı 5 6,6 

(2.5) Ziyaretler gruplar halinde yapılmalı 3 3,9 

(2.6) Mağara girişinde bilgilendirme yapılmalı 3 3,9 
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Katılımcıların hepsi mağaraların içerisinde kalıcı herhangi bir inşaatın yapılmaması yönünde hemfikir 

iken, çoğunluğu ise mağaralara yerleştirilen aydınlatma sistemlerinin yüksek ışık vererek içyapıya zarar 
verdiklerini ve bu sistemlerin sabit olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yönde 6 numaralı katılımcı şunları 

ifade etmiştir; 
…zorunlu olmadıkça doğal olmayan beton türevi ürünler, bir anda içeriye kapasite fazlası 

ziyaretçi alımı, atmosferik koşulları bozacak hafriyat, yanlış aydınlatma kullanımı yapılmaması 

gerekenler arasındadır… 

Katılımcılar eğer bir mağara turizmde değerlendirilmek isteniyorsa mağara yapısının uzmanlar 

tarafından analiz edilerek değerlendirilmesini, bütün mağaraları açmaktansa turizm açısından en uygunlarının 

belirlenerek bu doğrultuda çalışılması, yapılacak ziyaretlerin gruplar halinde ve rehberler eşliğinde gerekli 

ekipmanlarla gerçekleştirilmesi ve mağara girişlerinde bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini 
vurgulamışlardır. Ortaya konan bu hususlara ilişkin 9 numaralı katılımcı ifadesi şu şekildedir; 

…mağara büyüklüğüne göre içerideki ziyaretçi sayısı sınırlandırılarak, dar mağaralarda bir 

rehber eşliğinde küçük gruplar halinde gezdirilmelidir. Ayrıca turizme açılan her mağaranın 

biyolojik yapısı ve doğal güzellikleri uzmanlar tarafından analiz edilerek gerektiğinde belirli 

mağaraların bir kısmının turizme açılması ve geri kalan kısmının sadece mağaracılar tarafından 

girilmesine olanak sağlanmalı… 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Türkiye sahip olduğu coğrafik yapısından dolayı zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Dünyadaki birçok 

ülkeye nazaran daha fazla mağaraya sahip olan Türkiye’de yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır. 
Turizm açısından değerlendirildiğinde bu mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı çalışmaları arasında; turizmi çeşitlendirmek ve böylece turizmin yalnızca kıyı kesiminde değil, iç 

bölgelere de yayılmasını sağlamak ve bu bölgelerimizde de kalkınmayı hedeflemek yer almaktadır. Türkiye’de 

30’un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber 
eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik birçok mağara bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(2015) tarafından, mağara turizmi bakımından doğal ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma dengesi 

içerisinde turizme kazandırılması amacıyla başlatılmış yeni projeler bulunmaktadır. Oluşumları milyonlarca 
yıl süren bu doğal değerler tekrar ve kısa sürede yerine gelemeyeceğinden öncelikle korunması gerektiğinin 

bilincinde olarak, turizme açarken ekolojik dengesinin bozulmaması amacıyla mağara içinde ve dışında 

yapılacak düzenlemelerin uygun projeler kapsamında yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ancak 
mağaralar konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmanın ve 

bundan sonra yapılacak çalışmaların önemle sürdürülmesi gerektiği düşünülmektedir. Konuyla ilgili yapılan 

destekleyici alan araştırmaları ve çalışmaları bu konuda mağara turizminin gelişimine doğrudan ve olumlu bir 

şekilde etki yapacağı yadsınamaz bir gerçektir. 
Çalışmada ilk olarak katılımcıların mağara sporunu nasıl tanımladıklarına yönelik soru yöneltilmiş ve 

katılımcı yanıtlarına uygulanan içerik analizi sonucunda verilen yanıtlar kategorileştirilmiştir. Buna göre; 

mağara sporu etkileşimli,  merak ve öğrenmeye dayalı ve aşırılık içeren bir spor olarak nitelendirilmiştir. 
Dolayısıyla mağara sporu yapan kişilerin çok farklı beklenti içerisinde oldukları, bu sporun onlara farklı ilgi 

alanlarını da tatmin etmelerine imkân sağladığını ve sporu yapan kişilerin çok çeşitli alanlarla ilgili oldukları 

anlaşılmaktadır. Nitekim katılımcıların mesleklerine bakıldığında; mühendis, doktor, akademisyen, memur, 

öğrenci, öğretmen gibi iyi eğitimli meslekler ve benzeri çeşitliliğe sahip olması bu görüşü doğrulamaktadır. 
 Mağara sporunda, birçok disiplini aynı anda kullanmak ve uygulamak gerektiği için bu durumun kişinin 

farklı yönlerden gelişimine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mağaracılığın birkaç spor dalının 

bileşiminden oluştuğu görülmektedir. Verilen yanıtlar doğrultusunda mağaracılığın; her yaştan sporcunun 
kondisyonuna, bilgi ve tecrübesine göre yapabileceği, doğayla iç içe olmayı, keşfedilmemiş noktalara ilk kez 

adım atmanın heyecanını, dost ve sıcak bir ortamda hep beraber bir amaç için çalışmanın zevkini, sporu ve 

bilimsel merakı bir araya getiren bileşik bir etkinlik olduğu söylenebilir. Mağarayı çekici kılan bilinmezliğin 
yarattığı merak duygusu ve keşfetme arzusu bu sporun yapılmasında en büyük etken olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların bu sporu tanımlarken dahi içlerinde hissedilir şekilde bir heyecan duydukları görülmüştür. 
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Çalışmada mağara sporuna elverişli yerlerin korunmasına yönelik katılımcıların görüşleri de öğrenilmek 

istenmiştir. Katılımcılar bu hususta, en büyük sorumluluğun devlete ait olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçtan 
hareketle yetkili kamu birimlerinin mağaraları koruma adına bir takım önlemler geliştirmesi ve çalışmalar 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Özellikle define arayanların mağaraları tahrip ettikleri, mağaraların bölge 

halkı tarafından bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı ve mağaraların gerekli analizler yapılmadan ve önlemler 
alınmadan turizmde değerlendirilmek istendiği görülmektedir. Bu yönde ilgili kamu birimlerinin ve kolluk 

kuvvetlerinin denetimlerini sıklaştırması gerekmektedir. Ayrıca, mağaralara girmek isteyen insanlara yönelik 

gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi de devletin sorumlulukları arasında 

değerlendirilmiştir. 
Uzun yıllar içerisinde meydana gelmiş, eşi bulunmaz bir miras olan mağaralarda yaşayan canlıları ve 

onların yaşam alanlarını korumak, yapılabilecek geri dönüşü olmayan hataların önüne geçmek açısından 

katılımcılar tarafından eğitimin öneminin altı çizilmiştir.  Bu durum, mağaralara girişlerin bu konuda eğitim 
almış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Mağaralara girmek isteyen ancak 

eğitim almamış kişilerin ise uzmanlar tarafından bilgilendirilerek rehberler eşliğinde girişlerini 

gerçekleştirmelidirler. Bu tür bir eğitim ve rehberlik programı için mağaracılık ile ilgili resmi organizasyonlara 
büyük görev düşmektedir. Mağaraların bulunduğu yerlerdeki bölge halkının da bilinçlendirilmesi yine bu 

kapsamda yapılması gereken eğitim çalışmaları arasında yer almalıdır. Bu bağlamda, mağaralar hakkında 

bilgilendirme ve eğitim konularında üniversitelerin ilgili birimlerinin de desteği alınabilir. Mağara girişlerine 

birçok ülkede olduğu gibi söz konusu mağaranın detaylı haritası ve bilgilendirici yazıların konulması da bir 
diğer çalışma olarak önerilebilir.  

Mağaralara en çok defineciler tarafından zarar verildiği birçok kişi tarafından belirtilmiştir. Bu hususta 

çeşitli çalışmaların yürütülmesi ve etkili önlemlerin alınması gerekmektedir. Gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınması yönünde kolluk kuvvetlerinin o bölgelerde görevlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında 

mağaraların periyodik olarak denetlenmesi, herhangi bir zarar verenlerin hakkında kanuni yaptırımların 

uygulanarak gerekli cezanın verilmesi gerekmektedir.  

Mağaraların turistik ürün olarak değerlendirilmesi açısından katılımcılar oldukça temkinli görüşler 
ortaya koymuşlardır. Elde edilen görüşler ve yapılan içerik analizi sonucunda tüm mağaraların bu yönde 

değerlendirilmemesi fikri ortaya çıkmıştır. Devletin ilgili kurumlarının öncelikle mağaranın yapı olarak 

insanlara açılıp açılamayacağının uzman tetkik ve analizleri sonucunda belirlenmesi gerektiğidir. Bu 
doğrultuda, mağara çeşitliliği açısından bölgelere göre değerlendirilecek mağaraların saptanması 

gerekmektedir. Saptanan mağaranın ise yalnızca bir bölümünün normal ziyaretçi kullanımına; kalan 

bölümlerinin ise profesyonel mağara sporcularının ulaşabileceği şekilde sınırlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla, böyle bir sistemin işleyiş kazandırılması için kamu birimlerinin mağaracılık ile 

ilgili organizasyonlar ile işbirliğine girmesi ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.  

 

4.1. Sınırlılıklar 
Her araştırmada olduğu gibi, bu araştırmanın da bir takım sınırlılıkları vardır. İlk olarak, görüşleri alınan 

mağara sporcularının sayısı her ne kadar böyle bir araştırma için yeterli kabul edilse de daha çok kişiye 
ulaşılması daha güçlü değerlendirmelerde bulunulmasını sağlayabilirdi. Bir diğer kısıt ise nitel veri toplama 

yönteminin tercih edilmesidir. Bu durum araştırma sonuçlarını evrene genelleme açısından 

sınırlandırmaktadır. İlerde bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda nicel veriler toplanarak daha genellenebilir 

sonuçlara ulaşılabilir. Araştırmada, mağaraların turizme açılması yönünde sadece profesyonel mağara 
sporcularının değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Benzer araştırmalar konu ile ilgili olan diğer 

gruplara (speoloji uzmanları, turizm otoriteleri, yerel halk gibi) yönelik gerçekleştirilebilir.  
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ÖZET   

Etkinlikler destinasyon pazarlamasında kullanılabilecek önemli bir unsur olup destinasyonun önemli 

çekicilikleri içinde yer almakta ve turistlerin destinasyona ait güncel bilgiler edinmesini sağlamaktadır. Bu 

açıdan etkinlik turizminin, destinasyonlara turistik çekicilik yaratarak turizmin sürdürülebilirliğine, ev sahibi 
şehrin ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve politik olarak gelişimine önemli katkıları olmaktadır. Araştırma 

etkinlik turizmi türlerinden biri olan ve tüm dünyada gerek ülkelerin gerekse şehirlerin ev sahibi olma yarışı 

içinde oldukları spor etkinliklerinin yapıldıkları şehir üzerinde meydana getirdiği etkilerden yola çıkılarak; 
etkinliklerin ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel katkılarını, yerel halkın beklentilerini ve olimpiyatların 

toplam etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada uygulama alanı olarak spor etkinliklerin son yıllarda 

yoğun olarak düzenlendiği yer olan Erzurum ili belirlenmiş ve 2017 yılında Erzurum’da düzenlenmesi 
planlanan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmada yöntem olarak ise 

anket tekniğine yer verilmiştir. Bu bağlamda Erzurum il merkezinde ikamet eden yerel halk üzerine anket 

uygulanmıştır. Erzurum ili daha önce de 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ev sahipliği yaptığı için 

araştırma sonuçlarında yerel halkın yeni bir etkinliğin illerinde düzenlenecek olmasını olumlu olarak 
karşılayacağı beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik Turizmi, Spor Etkinlikleri, Olimpiyatlar, Erzurum 
 

 

 
 

CONTRIBUTIONS OF INTERNATIONAL SPORT EVENTS ON CITIES IN 

THE CONTEXT OF EVENT TOURISM: THE CASE OF EUROPEAN 

YOUTH OLYMPIC WINTER FESTIVAL (EYOWF) 
 

 

ABSTRACT 

The events are accepted as an important element which can be used in destination marketing, get 

involved among important attractions of destination and enable tourists to have updated information about 

destination. In this regard, event tourism makes important contributions to the sustainability of tourism and 
development of host city in terms of economy, society, culture, physical environment and politics by creating 

touristic attractions in destinations. This research aims to delve into the economic, social, cultural and 

environmental contributions of events, expectations of local people and total impacts of Olympics by being 
evolved out of the impacts made by sport events on host cities, which are one of the event tourism types and 

being competed by both countries and cities all around the world. In this research, Erzurum province, a popular 
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host of sport events in recent years, was123 chosen as a field of application and the possible impacts of 

European Youth Olympic Winter Festival (EYOWF) which is being planned to be organized in Erzurum in 
2017 were emphasized. Survey method was applied as a research method. In this context, a questionnaire form 

was applied on local people. As Erzurum province hosted Winter Universiade in 2011, local people are 

expected to show positive reaction to the organization of a new event in their city in research findings. 
 

Keywords: Event Tourism, Sport Events, Olympics, Erzurum 
 

1. GİRİŞ 

 
Turizm sektörünün sağlamış olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve politik etkilerin farkına varılması, 

çekiciliğini yavaş yavaş kaybeden deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmine karşı yeni alternatif 

turizm türlerinin ortaya çıkmaya başlaması, günümüzde arzda meydana gelen artış ve müşterilerin tatil 

kararlarında daha bilinçli ve daha seçici davranmaları destinasyonları, bu destinasyonlarda yer alan işletmeleri 

ve paydaşları birbirleri ile bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta rekabete sürüklemektedir. Çünkü uluslararası 
turizm sektöründe, sahip oldukları doğal kaynaklar ve çekicilikler açısından birbirine benzeyen çok sayıda 

destinasyon mevcuttur. Bu bağlamda destinasyonların ve bölgelerin daha fazla turist çekmesi, gelir ve rekabet 

avantajı yaratması için sahip oldukları kaynakları diğer bölgelerden daha doğru bir şekilde kullanması ve bu 
kaynakları sürdürülebilirlik açısından yönetebilmesi gerekmektedir. 

Dünya çapında etkinliklere olan yoğun ilgi destinasyon imajının gelişimi, şehirsel gelişim ve yenilenme, 

uluslararası prestij sağlanması ve kültürlerarası etkileşim açısından destinasyonlara bir çok avantaj 
sağlamaktadır. Son yıllarda destinasyonlar arasındaki yoğun rekabet nedeniyle daha fazla turistin o bölgeye 

çekilmesi için bir takım etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi gibi farklı stratejiler planlanmakta, spor 

etkinliklerine ilgi artmakta, şehirler veya bölgelerin özellikle büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için 

rekabetleri kıyasıya sürmektedir. Turizm olgusunun en canlı ve en eğlenceli unsurlarından birini oluşturan 
etkinlikler benzersizlikleri ile destinasyonların diğer tüm çekiciliklerinden değişik olarak günlük yaşantıda 

karşılaşılmayan farklı bir heyecan ortamı sunmaktadır. Etkinliklerin belli bir zaman sınırına sahip olması ise 

etkinliklerin en temel çekiciliğini oluşturmaktadır.   
Çalışmanın kapsamını dünyada meydana gelen hızlı değişim, etkinliklerin turizm pazarında hızla 

büyüyen bir sektör oluşturmasından dolayı önem kazanan spor etkinliklerinden biri olan Avrupa Gençlik Kış 

Olimpiyatları oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda oldukça önemli spor organizasyonlarının Türkiye’de 

yapılması destinasyonların spor etkinlikleri aracılığı ile tanıtımlarını etkin bir şekilde sağladıklarını ortaya 
çıkarmıştır. 2005 yılında Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunlarının İzmir’de, 2011 yılında Dünya 

Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum’da, aynı yıl 11.Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunlarının 

Trabzon’da gerçekleştirilmesi, İstanbul’un Avrupa Spor Başkentleri Birliği tarafından 2012 yılında Avrupa 
Spor Başkenti seçilmesi ve 2013 Akdeniz Oyunlarının Mersin’de yapılması Türkiye’nin spor etkinliklerini 

gerçekleştirme konusundaki başarılarının göstergesi olmuştur. Bu nedenle araştırmada Erzurum’un ev 

sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkileri 
üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda öncelikle etkinlik turizmi ve etkinliklerin yapıldıkları şehirlere olan 

etkilerine ilişkin kavramsal bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi ortaya konulduktan sonra, 

bir anket formu oluşturulmuş ve spor etkinliklerinin düzenlendikleri şehirlere katkıları bir saha araştırması ile 

incelenmiştir.  
 

2. ETKİNLİK TURİZMİ 

 

İngilizce “event” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan etkinlik kavramı, birçok yazar tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmış ve genel olarak etkinliğin bir deneyim olduğu kanısına varılmıştır. Eckerstein (2002) 

etkinliği hedef topluluğa herhangi bir düşüncenin ulaştırılabileceği veya tutumların etkilenip davranışın 
gerçekleştirilebileceği bir toplantının belirli bir yerde ve zamanda yapılan aktivitelerin tümü olarak 

tanımlarken, Silvers (2004) etkinliğin herhangi bir kişi üzerinde katılım yoluyla bir etki yaratmak için itinayla 

tasarlanmış bir deneyim olduğundan söz eder. Ayrıca, Goldblatt (2000) ise etkinliklerin daha çok kutlama 
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amacıyla yapılan, özel ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen seremoni ve ritüeller ile emsalsiz bir zaman 

geçirme aracı olduğunu vurgulamıştır (Basım ve Argan, 2009:287). Konuya ilişkin yapılan tanımlar 
incelendiğinde etkinliğin günlük normal faaliyetlerden ayrılarak rekreasyonel, kişisel, kültürel ve işletme 

hedeflerine ulaşmak için rutin olmayan aktiviteler veya katılımlar olarak değerlendirildiği görülmektedir. Yani 

etkinliklerde bir grup insanın deneyimini yönlendirmek, eğlendirmek, kutlama yapmak veya eğitmek 
amaçlanmaktadır (Basım ve Argan, 2009:287). 

Turizmde önemli bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirilen etkinlikler birçok destinasyonun 

pazarlama ve gelişim planlarında dikkat çekici bir biçimde öne çıkmakta ancak pek çok destinasyon 

etkinliklerin yaratabileceği potansiyelin farkında olamamaktadır (Getz, 2007:403). Bunun temel sebepleri 
arasında ise destinasyonların ürün geliştirme, pazarlama ve imaj yaratmada etkinliklerin çekiciliklerini başarılı 

bir biçimde kullanmadaki eksikleri yer almaktadır (Babacan ve Göztaş, 2011: 196). Günümüzde 400 milyar 

dolarlık yıllık iş hacmine sahip olan (Kwon, 2002: 6) etkinlikler arttıkça bu büyük endüstri pazarlama, insan 
kaynakları, ticaret, halkla ilişkiler gibi piyasanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Goldblatt, 2000). 

Aynı şekilde “etkinlik yönetimi” hızla büyüyen bir meslek alanı olmuş, turistler planlanan etkinlikler için 

potansiyel bir pazar oluşturmaya başlamış ve turizm sektörü başarı ve çekicilik konusunda çok önemli bir 
paydaş haline gelmiştir (Getz, 2007:403).  

Son dönemlerde turizm gelişmesinde ve sürdürülebilir olmasında önemli katkıları olan etkinlik turizmi 

önemli düzeyde turizm talebi yaratarak; turizm, seyahat, boş zaman ve konaklama endüstrilerine katkı 

sağlamakta ve çeşitli ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel faydalar sağlanmada önemli bir araç olarak 
görülmektedir (Arcodia ve Robb, 2000: 13). Bu bağlamda etkinlik turizmi, etkinliklerin turist çekim 

merkezleri, diğer unsurların gelişimi için katalizörler, imaj yapılandırıcılar olarak sistematik bir biçimde 

planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanmaktadır (Getz, 1997: 16).  Etkinlik turizmi 
1980’lerden sonra turizm araştırmalarında giderek önemi artan bir alan olarak tartışılmaktadır. Ancak etkinlik 

turizmi kadar, etkinlik turizminin temel aktörü olan etkinlik turistinin de önemi de göz ardı edilmemelidir. 

Tassiopoulus (2005: 5) etkinlik turistini iş, keyif veya başka kişisel sebeplerle evinden uzak bir yere seyahat 

eden ve destinasyonda geceleyen kişi olarak tanımlamaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireyler 
kalabalık şehir hayatından kaçmak için ve istedikleri yaşam standardına ulaşabilmek için turizm ve rekreasyon 

faaliyetlerine ve birtakım turistik etkinliklere ihtiyaç duymuşlardır (Şahin vd. 2009: 63). Etkinlikler 

rekreasyonel faaliyetlere katılmak isteyen potansiyel turistleri etkinliğin gerçekleştiği destinasyona çekerek 
bölge içerisindeki turizm hareketliliğine sağlamakta ve destinasyonun tanıtımına katkı yapmaktadır. Modern 

turizmde, etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgeye imaj kazandırmada kullanılan etkin yöntemlerden biri 

kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler olarak kabul görmektedir (Tayfun ve Arslan, 2013: 192-193). 
Etkinlik turizmi, sanatsal ve kültürel etkinlikler, iş ve eğitim amaçlı etkinlikler, bilimsel etkinlikler, 

politik etkinlikler ve festivalleri içermesine rağmen etkinlik endüstrisinde spor etkinlikleri daha önemli bir 

yere sahiptir. Bunun nedeni spor etkinliklerinin şehirlerin fiziksel gelişimlerinde ve ekonomik olarak 

büyümelerinde katkı yapması ve pazarda şehrin konumunu geliştirmede önemli bir artı değer olarak 
görülmeleridir (Chalip ve McGuirty, 2004:267-268). Bunun yanı sıra, büyük çaplı spor etkinliklerinin 

düzenlenmesi destinasyona birçok alanda katkı sunmaktadır. Bu katkılar; ülke ekonomisine, tanıtımına, 

ihracatına, yatırımına, turizmine, sporuna, gençliğine ve ülkenin imaj ve prestijine yönelik gerçekleşmektedir. 
Kitlesel bir şekilde ilginin artması ve merak nedeniyle bu tür etkinlikler, sadece sporcuların arasındaki rekabete 

dayalı yarışmalar olmaktan çıkarak, ülkeler için ekonomik, politik ve toplumsal açıdan kimi ulusal çıkarların 

sağlandığı bir olgu haline gelmiştir. En önemli çıkar beklentisi, sportif olanakların dünyaya tanıtılması ve buna 
bağlı olarak organizasyonların düzenlendiği yörenin kalkınması ve gelişmesidir (Serçeoğlu, 2011:75). 

Kültürel şenliklerden, sanat ve eğlenceye, fuar ve panayırlardan, rekreasyonel etkinliklere, spor 

etkinliklerinden özel bir takım etkinliklere kadar birçok farklı temada organize edilen etkinlikler, düzenlendiği 

bölgeler için önemli bir çekim unsurudur (BAKKA, 2011). Temalarına göre farklı türlere ayrılan etkinlikler 
Tablo 1.’de gösterilmektedir (Bowdin vd., 2003:16).  
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Tablo 1. Etkinliklerin Türleri 

Spor Etkinlikleri 
- Profesyonel 

- Amatör 

Eğitimsel& Bilimsel 

- Seminerler, Workshop 
- Kongreler 

Kültürel Kutlamalar 

- Festivaller 

- Karnavallar 
- Dinsel Etkinlikler 

- Törenler 
- Tarihi Törenler ve Merasimler 

İş Amaçlı & Ticari 

- Fuarlar, Pazarlar 

- Ticari Gösteriler 
- Sergiler 

- Toplantı ve Konferanslar 
- Tanıtım Etkinlikleri 

Sanat&Eğlence 
- Konserler 
- Sergiler 

- Ödül Törenleri 
- Diğer Gösteriler 

Özel Etkinlikler 

- Bireysel Kutlamalar 

- Yıldönümleri 
- Aile Tatilleri 

- Partiler, Galalar 

Politik 
- Resmi Törenler 

- VIP Ziyaretler 

Rekreasyonel 

- Eğlence amaçlı oyunlar ve spor 

etkinlikleri 

- Eğlence Etkinlikleri 

Kaynak: Bowdin vd., 2003:16 
 

Büyüklüğüne bakılmaksızın spor etkinliklerinin, turizm hareketlerini canlandırıcı bir özelliğe sahip 

olduğu göz önünde bulundurularak çalışmada, araştırmanın amacıyla yakın ilgisi nedeniyle etkinlik türlerinden 

yalnızca spor etkinlikleri ele alınmıştır. Spor etkinlikleri ise yalnızca uluslararası spor organizasyonları ile 

sınırlandırılmıştır. 
 

2.1. Spor Etkinlikleri 

İnsanlık tarihi kadar eski olan, halk kutlamaları ile başlayan ve tarihsel olarak dinle bağlantısı kurulan 
spor etkinliklerinin bilinen ilk örneği antik dönemde yapılan olimpik oyunlardır. Hem halkın sevdiği bir sportif 

etkinlik olan hem de dini bir kutlama özelliği taşıyan olimpik oyunlar ilk olarak bir seremoni ve kutlama olarak 

ortaya çıkmasına rağmen, 20. yüzyılın başlarında spor oyunlarına ve kurallarına uluslararası standartların 
getirilmesi ile yerel ve ulusal oyunlar dünya çapında büyük spor sistemine dönüşmüştür. Bu sistemin en 

belirgin özelliği ise aynı kuralların tüm dünyada oynanan aynı tür spor dalları için geçerli olmasıdır. Bu süreçte, 

özellikle ekonomik olarak başarılı olan ülke sporları popüler olmuştur. Endüstrileşme ve modernleşme 

sürecinde küresel spor sistemleri ortaya çıkmıştır (Basım ve Argan, 2009:294).  
Spor etkinlikleri, sosyal bir kişilik veya kuruluş olarak spor endüstrisinde yer alan, belirli amaçlar 

çerçevesinde yönetilen, rasyonel bir yapıya ve işleyiş sistemine sahip olan ve göreceli olarak belirli sınırları 

bulunan bir kavramdır (Slack, 1997). Bir diğer tanıma göre ise spor etkinlikleri, yaratıcılık ve kompleks içeriği 
ile oluşturulan rekreasyonel aktiviteler, önceden belirlenmiş bir programa uygun şekilde gerçekleştirilen 

eğlendirici nitelikte, turistik etkilerin sağlandığı ve destinasyonlar için ciddi sosyal ve ekonomik önemi olan 

etkinliklerdir (Bjelac ve Radovanovic, 2003:10). Spor etkinlikleri teriminin altında farklı spor dalları 

yatmaktadır. Uluslararası spor organizasyonları dünyadaki önemli spor organizasyonlarını içermektedir. Bu 
organizasyonlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Spor Federasyonlarının gözetim ve 

denetiminde gerçekleştirilmektedir (Sunay, 2010: 68). Dünyadaki önemli spor organizasyonları aşağıda 

yazıldığı gibidir (Cankalp, 2005:115);  
❖ Olimpiyat Oyunları (Yaz ve Kış), 

❖ Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupası, 

❖ Üniversite Oyunları (Yaz ve Kış), 
❖ Avrupa Şampiyonaları ve Avrupa Kupası, 
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❖ Asya, Pan Amerikan, Afrika, Akdeniz Oyunları, 

❖ Balkan Oyunları, 
❖ İslam Oyunları, 

❖ Milletlerarası Turnuvalar, 

❖ Gençlik Oyunları. 
 

3. ETKİNLİKLERİN DÜZENLENDİKLERİ ŞEHİRLER ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Spor etkinlikleri etkinlik endüstrisinin büyümesinde anahtar bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, spor 

etkinlikleri düzenlendikleri şehirlerin imajını geliştirir, ekonomik ve fiziksel gelişimine katkı sağlar, pazardaki 

konumunu geliştirir, var olan turistik ürünlerini farklılaştırır ve önemli bir turizm potansiyeli ortaya çıkarır. 
Destinasyon pazarlamasında önemli bir unsur olarak kullanılabilecek etkinlikler, ev sahibi toplum ve 

çıkar sahipleri üzerinde çok sayıda olumlu ve olumsuz etkiye sahiptir. Etkinliklerin gerçekleştirilmesindeki 

temel amaç destinasyonlar için daha fazla harcama eğiliminde olan turistleri kendine çekmektir. Etkinlikler 

süresince turizm sektörü ile ilgili olarak kısa dönemli hedef; ev sahipliği yapan ülke insanlarının etkinlikler 
dolayısıyla girdikleri mali yükümlülükleri gidermek amacıyla daha fazla turistin oyunlara katılımını 

sağlamaktır. Uzun dönemli hedef ise; oyunlar boyunca edinilecek olan ilişkiler aracılığı ile ev sahipliği yapan 

şehrin arzulanan bir turizm alanı olarak tanıtımının artırılmasıdır (Cook ve Howel, Çev: Kocaer ve Yeşildoruk, 
1990: 22). Etkinliklerin düzenlendikleri şehirler üzerine ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri Tablo 

2’de detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

En çok ekonomik yönüyle ele alınan bir etkinlik olan turizm, yalnızca döviz kazandırıcı ve gelir getirici 
özelliğiyle değil aynı zamanda toplumların sosyo-kültürel değerlerle birbirlerini daha iyi tanımalarına imkân 

sağlayan ve doğanın dengesini korumayı amaçlayarak çevrenin değerini artıran önemli bir 

endüstridir.(Özbayoğlu vd. 2011: 56). Özellikle büyük etkinliklerin gerçekleştirildiği şehirler turizmden büyük 

ölçüde yararlanmaktadır. Uluslararası düzeydeki organizasyonlar sayesinde turizm aktivitelerine katılmak 
veya bu aktiviteleri izlemek isteyen turistler hem bu amaçlarını gerçekleştirmekte hem de bu bağlamda şehir 

turizminin canlanmasına katkı sağlamaktadırlar. Şehirlerde düzenlenen organizasyonların pazarlama ve 

tanıtım faaliyetleri ile desteklenmesi, etkinliklerden elde edilen tüm faydaların artmasını sağlayacaktır. 
Günümüzde uluslararası turizm alanında yaşanan yoğun rekabet ortamında şehirlerin turizmden 

beklediği faydayı alabilmesi ve sahip oldukları nitelikleri değerlendirerek şehre olan talebi artırabilmesi için 

öncelikle tanıtıma önem vermesi gerekmektedir. Bir şehrin uluslararası boyutta güçlü bir marka haline 

gelebilmesi için öncelikle o şehirde marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin nasıl kullanılması 
gerektiği ve hedef kitlenin en çok hangi nitelikleri tercih ettiğine dikkat edilmelidir. Turizm sektöründe rekabet 

yalnızca ürünler veya firmalar arasında değil ülkeler ve şehirler arasında da yaşanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında rekabette avantaj elde etmek isteyen şehirlerin bir marka olmalarını sağlayacak özellikleri 
belirleyip bunlardan yararlanma yoluna gitmeleri gerekmektedir (Özdemir ve Karaca, 2009:114). 

 

Tablo 2. Etkinliklerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri 
 Olumlu 

Ekonomik Etkiler 

Gelir elde etme 
Yatırım ve sponsorluk 
Vergi gelirlerinin artışı 
Artan iş imkânı/istihdam oluşturma 
Çalışanların yetiştirilmesi 
Hayat standartlarının yükselmesi 

Olumsuz 

Enflasyonist fiyatlar 
Fırsat maliyeti 
Yüksek başarısızlık oranı 
Manevi değerlerin yerini ekonomik çıkarların alması 

 Olumlu 

Sosyo-Kültürel Etkiler 
Toplumsal katılımın yükselmesi 

Toplumsal gururun yükselmesi 
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Yeteneklerin gelişmesi 
Yeni ve yaratıcı fikirlerin tanıtılması 

Yer ve kimlik bilincinin artması 
Paylaşılan ortak deneyim 
Geleneklerin güçlenmesi 
Kültürlerarası etkileşim 
Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi 
Yabancı dil öğrenme isteğinin artması 
Kültürel değerlere sahip çıkılması 
Ulusal bilincin artması 

Olumsuz 

Toplumun yabancılaşması 
Toplumun manipüle edilmesi 
Suç oranının artması 
Yerel dillerin hasar görmesi 
Kültürel mirasın hasar görmesi 
Değer ve inanç yapısının değişmesi 

Olumsuz toplumsal imajın oluşması 
Trafik sıkışıklığı 
Rahatlığı kaybolması 
Malzemelerin suiistimal edilmesi 
Irksal gerginliklerin ortaya çıkması 

 Olumlu 

Çevresel Etkiler 

Çevresel bilincin ve kalitenin artırılması 
Uygulanabilir en iyi modellerin sunulması 
Alt yapı sisteminin iyileştirilmesi 
Ulaşım ve iletişim sisteminin geliştirilmesi 
Kentsel gelişim ve yenilenme 
Geri dönüşüm ve atık yönetimi 
Park ve eğlence alanlarının artırılması 

Olumsuz 

Çevresel hasar ve kirlilik 
Gürültü ve trafik karmaşası oluşturması 

Kültürel mirasın hasar görmesi 
Kamu alanlarının yağmalanması 
Binaların yıpranması 

Kaynak: Douglas vd. 2001 ve Kızılırmak 2006’dan uyarlanmıştır. 
 

Etkinlik turizmi kapsamında spor etkinliklerini düzenleyen destinasyonlar, spor etkinliğini organize 
eden komite tarafından seçilmektedir. Spor etkinliklerinin bu özellikleri sayesinde, etkinliğe ev sahipliği yapan 

şehir, turistler için daha çekici ve eşsiz hale gelmektedir. Aynı zamanda spor etkinlikleri, güçlü ve aktif imajlar 

oluşturarak ve kültürel temalar yaratarak destinasyon markalamasına yardımcı olabilmektedirler (Karagöz, 

2006:20). Spor etkinliklerinin turizmin gelişimine etkisi Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Şekil 1. Spor Etkinliklerinin Turizmin Gelişimine Etkisi 

Kaynak: Solberg ve Preuss, (2007: 220) 

Çevre (rakipler, iklim, savaşlar, terör, medya 

vb.) 

Destinasyon ve Toplum Gelişimi 

Spor Etkinliği 

Kent 

Farkındalık ve İmaj Gelişimi 

Uzun Dönemli Turizm Etkisi 
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ABD’de sportif rekreasyonel faaliyetlerin artırıldığı turistik bölgelerde hem ziyaretçi sayısında hem de 

kalış süresinde artış kaydedildiği görülmüştür. New York şehri Palacid gölü yakınlarında özel olimpiyatların 
düzenlenip medyada yer alması sonucu bölgenin popülerliği artmış ve 2 milyondan fazla kişi turist olarak bu 

bölgeyi ziyaret etmiştir (Brooks 1994: 213-214). 1996 Seul Olimpiyatlarından sonra Seul’a gelen turist sayısı 

% 10,4, 2000 yılında Sydney Olimpiyatlarından sonra Avustralya’ya gelen turist sayısı % 10 artmıştır (Hazar, 

2007: 82). Olimpiyat oyunlarına 1992 yılında ev sahipliği yapan Barselona’nın olimpiyatlardaki gelirleri bir 
önceki yıla göre % 75,2 oranında artmıştır. Oyunlara hazırlıkların başladığı zamandan itibaren kenti istihdam 

oranında yükselmiştir. Oyunların Barselona’ya en önemli etkisi spor tesislerinin kurulması olmuştur. Diğer 

olimpiyat oyunlarına göre kentsel dönüşümün en güzel örneği Barselona’da görülmektedir. Barselona oyunları 
olimpik etkiyi turizm üzerinde başarıyla kullanmıştır. Otel sayısının ve kapasitesinin artmasıyla Barselona bir 

ticaret şehri olmanın yanında bir turizm şehri haline de gelmiştir. Ayrıca kent, oyunlardan sonra bir kongre ve 

toplantı merkezi haline gelmiştir (Serçeoğlu, 2011:100).  
Spor etkinliklerinin başarılı sonuçlar doğurmadığı bir takım örnekler de mevcuttur. 1894’de Los 

Angeles Olimpiyatları’nda beklenenden daha az ziyaretçi gelmiş, otel odaları boş kalmış ve restoranlar yılın 

aynı zamanına göre ortalamanın altında iş yapabilmişlerdir. 2004 yılında Atina’ya gecelik 105 bin kişi 

beklenirken, 14 binden az kişi geceleme yapmıştır. İstanbul’a Formula 1 yarışları için 145 bin izleyici 
beklenirken, gelen izleyici sayısı 14 bin ile sınırlı kalmıştır (Çakıcı vd., 2012:9). Bir turizm ürünü olarak spor 

etkinliklerinin değeri ve çekiciliği, etkinliğin gerçekleştirildiği bölge veya destinasyonun özelliklerine bağlıdır. 

Değerli bir coğrafi konumunun bulunması, etkinlik dışı çekiciliklerin fazla olması, turistlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerekli konaklama imkânının ve alt yapının yeterli düzeyde olması spor etkinliğinin yapıldığı 

ev sahibi kentin bu etkinlikler aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmalarını da gerçekleştirmesine olanak 

sağlamaktadır. 

 

4. YÖNTEM 
 

Daha önce Türkiye’de yapılmamış olan bir etkinliğin etkilerini ölçmeyi ve bölge halkının tutum ve 

algılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma bir benzerinin olmaması açısından oldukça önemlidir. Bu 

çalışmayla 2017 yılında Erzurum ilinde yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivalinin sosyal, 

kültürel, çevresel ve ekonomik etkilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tespit 
edilmesi gereken sorular aşağıda yazıldığı gibidir. 

❖ Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkileri neler olacaktır? 

❖ Erzurum il merkezinde yaşayan yerel halk, yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarını ne 
ölçüde desteklemektedir? 

❖ Erzurum il merkezinde yaşayan yerel halkın, yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının 

etkileri hakkındaki algıları ne düzeydedir? 
 

4.1. Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali (EYOWF) 

Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOWF), Avrupalı 48 üye ülkenin katılımı ile 2 yılda bir 

gerçekleştirilen bir spor etkinliğidir. Oyunlar, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından 
örgütlenmektedir. EYOWF, yaz ve kış aylarında yapılan bir spor etkinliği olup, yazın yapılan ilk organizasyon 

1991'de Brüksel, Belçika'da düzenlenmiştir. Kışın yapılan ilk organizasyon ise Aosta, İtalya’da yapılmıştır. 

EYOWF'ta yalnızca Avrupa spor federasyonlarına bağlı sporcular yarışmaktadır. Tablo 3.’de daha önceki 
yıllarda yapılan spor etkinliklerinin tarihleri ve düzenlendikleri yerler verilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye’nin ilk kez 2011 yılında yaz olimpiyatlarına katıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu etkinlik, EYOWF’un yaz oyunları çerçevesinde düzenlediği 11. oyunlar olup, Türkiye’de olimpiyat 
statüsünde gerçekleştirilen ilk organizasyondur. Organizasyona 49 ülkeden 14-17 yaş arası yaklaşık 3300 

yarışmacı katılmıştır (Wikipedia, 2016). 
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Tablo 3. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları 
Yaz Olimpiyatları Kış Olimpiyatları 

1991 Brüksel, Belçika 1991 Yapılmadı 

1993 Valkenswaard, Hollanda 1993 Aosta, İtalya 

1995 Bath, İngiltere 1995 Andorra 

1997 Lizbon, Portekiz 1997 Sundsvall, İsveç  

1999 Esbjerg, Danimarka 1999 Poprad-Tatry, Slovakya 

2001 Murcia, İspanya 2001 Vuokatti, Finlandiya 

2003 Paris, Fransa 2003 Bled, Slovenya 

2005 Lignano Sabbiadoro, İtalya 2005 Monthey, İsviçre 

2007 Belgrad, Sırbistan 2007 Jaca, İspanya 

2009 Tampere, Finlandiya 2009 Upper Silesia  

2011 Trabzon, Türkiye 2011 Liberec, Çek Cumhuriyeti 

2013 Utrecht, Hollanda 2013 Brasov, Romanya 

2015 Tiflis, Gürcistan 2015 Vorarlberg ve Liechtenstein  

2017 Györ, Macaristan 2017 Erzurum, Türkiye 

      Kaynak: Wikipedia, 2016 
 

Kış olimpiyatlarına ise ilk kez Erzurum iliyle katılım gerçekleştirecektir. Erzurum, dünyadaki en önemli 

spor etkinliklerinden birisi olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için aday olmuş ve 

ev sahibi olma hakkı kazanmıştır.  

 
4.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Erzurum il merkezinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Örneklemin 

tespitinde kullanılan örnekleme yöntemi evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip 
oldukları örnekleme türü olan oransız eleman örnekleme yöntemidir. Bu yönteme basit tesadüfi örnekleme, 

yalın örnekleme ve yansız örnekleme gibi isimler de verilmektedir. Basit tesadüfi örnekleme yönteminde ana 

kütlede yer alan her birimin önceden bilinen ve diğer birimler ile eşit seçilme ihtimalleri vardır. Diğer bir 
ifadeyle her birim ana kütleyi oluşturan diğer birimlerden bağımsız olarak seçilmektedir (Karasar, 1994). 

Örneklem büyüklüğü (N), sonuçların doğru, güvenilir, geçerli ve genellenebilir olması açısından önemlidir. 

Örneklem büyüklüğü için temel ölçütler evreni temsil edebilmesi ve örnekleme hatasının kabul edilebilir 

düzeyde olmasıdır (Şimşek, 2011: 102). 
Olimpiyatların sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkilerini ölçmek üzere yapılan bu çalışmada 

örneklem sayısının tespit edilmesinde Özdamar (2001)’ın önerdiği n= σ 2. Z2α / H2 formülünden 

yararlanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın gerçekleştirileceği yer olan Erzurum ilinin 2015 yılı nüfus 
verilerine ulaşılmış ve nüfusun toplamda 762,321 kişiden (% 50,13 erkek, % 49,87 kadın) oluştuğu tespit 

edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada evren ve örneklem ortalaması arasında izin verilebilir hata 

değeri (H) ± 0,10 olarak alınmış ve yapılan analizler, anlamlılık düzeyi (α) 0,05 alınarak değerlendirilmiştir. 
Örneklem büyüklüğü ise σ=1; H=0.10 ve α=0.05 anlamlılık düzeyine karşılık gelen teorik değer z 0.05=1.96 

olarak alınmış ve yukarıda verilen formül aracılığı ile minimum örneklem genişliği; n=384 olarak hesap 

edilmiştir. Ancak zaman kısıtlılığı ve bir takım sınırlılıklar nedeniyle belirlenen sayının altında kişiye 

ulaşılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve dağıtılan anketlerden geri dönüşümü sağlanan, eksik 
veya hatalı doldurulmayan 248 anket analizlere tabi tutulmuştur. 

 

4.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Yerel halkın konu olduğu bu 

çalışmada anketin her yaştan kişiler için uygun olması, büyük gruplar üzerinde uygulama yapmaya ve 

araştırma amacına yönelik çok fazla veri toplamaya imkân sağlaması, ekonomik olması, elde edilen verilerin 
sayısal olarak ifade edilebilmesi, verilere çok hızlı ulaşma imkânı sunması vb. nedenlerden dolayı tercih 

edildiği ifade edilebilir. Hazırlanan anket formunu oluşturmak için Yoon vd. (2001) tarafından geliştirilen 

ölçek kullanılmıştır. Erzurum’da ikamet eden halka uygulanan anket formunda yedi grup soru yer almaktadır. 

Birinci grup sorular ile beşinci grup sorular sırasıyla ekonomik etkiler, sosyal etkiler, kültürel etkiler ve 
çevresel etkileri ölçmek ve turizmin gelişimini desteklemekle ilgili sorulardır. Altıncı grup sorular kış 
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olimpiyatlarının toplam etkilerini belirleyen, yedinci grup sorular ise katılımcıların demografik özelliklerini 

ortaya koymak için hazırlanmış sorulardır. 
Ankette yer alan soruların cevaplandırılmasında demografik özelliklerle ilgili sorularda muhtelif 

seçenekler sunulmuş, diğer değişkenlerle ilgili sorularda 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Likert ölçeğini 

kullanmanın amacı, sayısal olmayan verilerin sınıflandırılabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlamaktır. 
Ölçekte her bir ifade için kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum şeklinde bir tercih listesi düzenlenmiştir. 

 

4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada kullanılan model Şekil 2’de gösterilmiştir. Modeldeki değişkenler sosyal etkiler, kültürel 

etkiler, çevresel etkiler, ekonomik etkiler, turizmin toplam etkisi ve turizmin gelişmesine destek olmaktadır. 

Şekil 2’ye göre sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkiler turizmin toplam etkisini, bu değişkenlerin hepsi 
de yerel halkın turizme olan desteğini belirlemektedir. Araştırma modelinde sosyal etkiyi belirlemeye yönelik 

6, kültürel etkiyi belirlemeye yönelik 4, çevresel etkiyi belirlemeye yönelik 4, ekonomik etkiyi belirlemeye 

yönelik 8, turizm desteğine yönelik 4, turizmin toplam etkisine yönelik 2 ve katılımcıların demografik 
özelliklerine yönelik 7 soru sorulmuştur. Katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular cinsiyet, medeni 

durum, yaş, doğum yeri, eğitim düzeyi, meslek ve aylık geliri belirleyen sorulardır. Araştırma modeline göre 

demografik özelliklerle turizm desteği (Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Odaklı) arasındaki ilişki tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 
 

 

 
 

 

 

 
                                                       

Şekil 2. Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın modeli kapsamında geliştirilen hipotezleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 
H1: Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları yapıldığı bölgeyi olumlu yönde etkiler. 

H2: Yaş ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Eğitim düzeyi ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Aylık gelir ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
H5: Cinsiyet ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Medeni hal ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: Doğum yeri ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 
H8: Meslek ile model grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H9: Model grupları ile toplam etkiler arasında ilişki vardır.  

 
4.5.Veri Analiz Teknikleri 

Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarına 2017 yılında ev sahipliği yapacak olan Erzurum ilinde yapılacak 

olan spor etkinliğinin etkilerini ölçmek ve halkın tutum ve algılarını belirlemek üzere uygulanan anket formları 

belirli kriterler doğrultusunda değerlendirildikten sonra bunların içinden bilimsel açıdan kullanılabilir durumda 
olanlar SPSS 20.0 for Windows programına aktarılarak analizlere tabi tutulmuştur. Öncelikli olarak ölçeklere 

güvenilirlik analizi uygulanmış ve ölçekte negatif değerli ifadelerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun 

ardından demografik değişkenlerin yüzde ve frekans değerleri hesaplanarak demografik özellikler tablosu 
oluşturulmuştur. Ayrıca her bir ölçek için katılımcıların ölçeklere ilişkin eğilimleri belirlenmiştir. Bunların 

yanında verilerin analizinde oluşturulan hipotezleri test etmek için ise regresyon analizi, korelasyon analizi ve 

t-testi yapılmıştır. 

 

Ekonomik Etkiler 

Çevresel Etkiler 

Kültürel Etkiler 

Sosyal Etkiler Katılımcıların Demografik Özellikleri Turizm Desteği Toplam Etkiler 
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4.5.1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği, Cronbach Alpha katsayısının hesaplanması yöntemiyle 

tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı α = 0,807 olarak hesaplanmıştır. Alpha 
katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği 0.80 ≤ α < 1.00 arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilir 

olarak yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2005: 405).  

 

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Araştırma sonuçlarına ilişkin olarak örneklemin demografik yapısını ortaya koyabilmek amacıyla 

tanımlayıcı istatistikler yapılmış ve yapılan analiz doğrultusunda elde edilen veriler Tablo 4.’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 N %  N % 

Cinsiyet Eğitim Düzeyi 

Erkek 135 54,4 İlköğretim 13 5,2 

Kadın 113 45,6 Lise 45 18,1 

Medeni Durum Ön Lisans 26 10,5 

Evli 139 56 Lisans 137 55,2 

Bekar 109 44 Yüksek Lisans 21 8,5 

Yaş Doktora 6 2,4 

18-24 60 24,2 Meslek 

25-31 116 46,8 İşsiz 23 9,3 

32-38 24 9,7 Öğrenci 42 16,9 

39-45 20 8,1 Memur 61 24,6 

46 ve üzeri 28 11,3 İşçi 66 26,6 

Doğum Yeri    Esnaf 21 8,5 

Erzurum 167 67,3 Tüccar 4 1,6 

Erzurum Dışı 81 32,7 Ev Hanımı 9 3,6 

Aylık Gelir Serbest Meslek 8 3,2 

0-750 TL 50 20,2 Emekli 5 2 

751-1500 TL 23 9,3 Diğer 9 3,6 

1501-2250 TL 45 18,1    

2251 TL ve üzeri 130 52,4    

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere anket formunu cevaplayan toplam 248 katılımcının % 54,4’ü erkek (n=135), 

% 45,6’sı ise kadındır (n=113), % 56’sı evli (n=139), % 44’ü ise bekardır (n=109). Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunu (% 46,8) 25-31 yaş aralığındaki yerel halk oluşturmaktadır. Bu oranı % 24,2’lik oranla 18-24 yaş 
aralığındaki halk takip etmektedir. Dolayısıyla araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun genç nüfusta 

olduğu söylenebilir. Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde % 55,2’lik bir oranla lisans mezunu 

kişilerin çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum ankete katılan yerel halkın eğitim seviyelerinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Katılımcıların aylık gelirleri ise ortalama olarak (% 52,4) 2251 TL ve üzerindedir. 

Ancak en fazla 750 TL kazanan kişi sayısının (% 20,2) varlığı da yadsınamaz. Katılımcıların yer aldıkları 

meslek grupları incelendiğinde ise işçilerin ve memurların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Doğum yerleri 
incelendiğinde ise Erzurumluların daha yoğun (% 67,3) oldukları tespit edilmiştir.  

Erzurum il merkezinde yaşayan yerel halkın, yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının 

etkileri hakkındaki algılarını ölçmek üzere bu konuda yöneltilen ifadelere verilen cevaplar incelenmiş ve 

sonuçlar Şekil 3.te gösterilmiştir.   
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Şekil 3. Olimpiyat Oyunlarının Erzurum İlinde Düzenlenmesinin Genel Etkileri 

 

Şekil 3 incelendiğinde anketi katılan kişilerin % 82’si “Olimpiyatların ilimizde düzenlenmesinin genel 
etkilerini olumlu görüyorum” ifadesine olumlu bir beyanda bulunurken, % 18’lik kısmın genel etkilerin 

olumsuz olacağına dair beyanda bulundukları belirlenmiştir. Bunun yanında “Olimpiyatların Erzurum’a 

yararı zararından daha fazla olacaktır” görüşüne katılımcıların büyük bir çoğunluğu (% 77) olumlu yönde 

cevaplar vermişlerdir. Bu durumda ilde yaşayan yöre halkının önemli bir kısmının Kış Olimpiyatlarının ile 
fayda sağlayacağına inandığı söylenebilir. Bu verilerden hareketle “Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları 

yapıldığı bölgeyi olumlu yönde etkiler” şeklindeki H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerin sınanması için korelasyon analizi yapılmış ve analiz 
sonucunda elde edilen değerler Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. Demografik Özellikler ve Model Grupları Arasındaki İlişkiler 
 Ekonomik Sosyal Kültürel Çevresel Destek 

Yaş ,097 -,001 ,055 -,018 ,081 

Eğitim Düzeyi ,017 ,107 ,047 ,062 ,083 

Aylık Gelir ,111 ,090 ,175** -,004 ,081 

**p<0,01   *p<0,05 
 

Tablo 5’te yer alan korelasyon sonuçlarına göre ankete katılan kişilerin yaşları ile yöneltilen ifadelere 

verilen cevaplar arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Bu durumda “Yaş ile model grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H2 hipotezi reddedilmiştir. Katılımcıların 

eğitim düzeyleri ile verdikleri cevaplar arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu nedenle 

“Eğitim düzeyi ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H3 hipotezi 

de reddedilmiştir.  
Katılımcıların aylık gelirlerinin yüksek veya düşük olması ile olimpiyatların etkilerine yönelik olarak 

verdikleri cevaplar arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere yukarıdaki tablo incelenmiş ve aylık 

gelir ile kültürel etkiler arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 
Katılımcıların aylık gelirleri arttıkça kış olimpiyatlarının kültürel etkilerini daha pozitif gördükleri söylenebilir. 

Yani aylık geliri yüksek olan bir kişi düzenlenecek olimpiyatların turist ve yerel halk arasında etkileşim 

oluşturacağına, diğer bölgelerden ve ülkelerden gelecek turistlerin kültürlerini ve yaşam biçimlerini daha iyi 
anlamaya yardımcı olacağına, kültürel kimliğimiz üzerinde olumlu etkiler yaratacağına ve kültürel 

faaliyetlerimizin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktadırlar. Bu durumda “Aylık gelir ile model 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H4 hipotezi kabul edilmiştir.  

Katılımcıların ölçekte yer alan ifadelere verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre farklılık yaratıp 
yaratmadığını tespit etmek üzere t-testi yapılmış ve analiz sonucu Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 
 Levene 

Varyans 

Eşitliği Testi 

 

Ortalamaların Eşitliği İçin t-testi 

 

Faktör Ortalamaları 

F Sig. t Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 

(2 tailed) 

Ort. 

Fark 
Cinsiyet N Ort 

Std. 

Sap. 

E
k
o
n

o
m

i

k
 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
2,783 

 
,097 

 
1,091 

 
1,104 

 
246 

 
245,421 

 
,276 

 
,271 

 
 

,09729 
 
 

 
Erkek 

 
135 

 
2,15 

 
,73871 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
113 

 
2,05 

 
,64866 

S
o
sy

a
l 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
3,742 

 
,054 

 
,884 

 
,871 

 
246 

 
220,377 

 
,377 

 
,385 

 
 

,09814 
 
 

 
Erkek 

 
135 

 
3,79 

 
,80130 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
113 

 
3,69 

 
,94663 

K
ü

lt
ü

re
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,255 
 

,614 
 

1,623 

 
1,624 

 
246 

 
238,951 

 
,106 

 
,106 

 
 

,16832 
 
 

 
Erkek 

 
135 

 
2,37 

 
,81604 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
113 

 
2,20 

 
,81025 

Ç
e
v
re

se
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,001 
 

,973 
 

,618 
 

,617 

 
246 

 

236,528 

 
,537 

 

,538 

 
 

,06688 

 
Erkek 

 
135 

 
3,03 

 
,84001 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
113 

 
2,96 

 
,85817 

D
e
st

e
k
 Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,145 
 

,703 
 

,718 
 

,714 

 
246 

 
233,438 

 
,474 

 
,476 

 
,06834 

 
Erkek 

 
135 

 
1,69 

 
,72834 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
Kadın 

 
113 

 
1,62 

 
,76847 

 

“Cinsiyet ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki 

hipotezin sınanması için yapılan t-testi sonucuna göre Tablo 6’da görüldüğü üzere herhangi bir anlamlı 
farklılık görülmemiştir. Bu bağlamda, erkek ve kadın katılımcıların olimpiyatların etkilerine yönelik bir görüş 

farklılığının olmadığı söylenebilir. Bu doğrultuda H5 hipotezi reddedilmiştir. Katılımcıların ölçekte yer alan 

ifadelere verdikleri cevapların medeni durumlarına göre farklılık yaratıp yaratmadığını tespit etmek üzere t-

testi yapılmış ve analiz sonucu Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

 

Tablo 7. Medeni Duruma Göre T-Testi Sonuçları 
 Levene 

Varyans 

Eşitliği Testi 

 

Ortalamaların Eşitliği İçin t-testi 

 

Faktör Ortalamaları 

F Sig. t Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 

(2 tailed) 

Ort. 

Fark 
Cinsiyet N Ort 

Std. 

Sap. 

E
k
o
n

o
m

i

k
 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
,718 

 
,398 

 
,009 

 
,009 

 
246 

 
238,241 

 
,993 

 
,993 

 
 

,00077 
 
 

 
Erkek 

 
139 

 
2,10 

 
,72019 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
109 

 
2,10 

 
,67531 

S
o
sy

a
l 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
9,721 

 
,002 

 
,742 

 
,717 

 
246 

 
195,166 

 
,459 

 
,474 

 
 

,08267 
 
 

 
Erkek 

 
139 

 
3,78 

 
,75359 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
109 

 
3,70 

 
1,0009 

K
ü

lt
ü

re
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,312 
 

,557 
 

2158 
 

2,167 

 
246 

 
235,499 

 
,032 

 
,031 

 
 

,22367 
 

 
Erkek 

 
139 

 
2,39 

 
,82197 

Eşit Olmayan   
Kadın 

 
109 

 
2,17 

 
,79473 
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Varyans 
Varsayımı 

 

Ç
e
v
re

se
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,351 
 

,554 
 

,205 
 

,203 

 
246 

 
222,117 

 
,838 

 
,839 

 
 

,02226 

 
Erkek 

 
139 

 
3,01 

 
,81642 

Eşit Olmayan  
Varyans 

Varsayımı 

 
Kadın 

 
109 

 
2,98 

 
,88871 

D
e
st

e
k
 Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,002 
 

,969 
 

1,817 
 

1,814 

 
246 

 
230,252 

 
,070 

 
,071 

 
,17269 

 
Erkek 

 
139 

 
1,73 

 
,73713 

Eşit Olmayan 
Varyans  
Varsayımı 

 
Kadın 

 
109 

 
1,56 

 
,74972 

 

“Medeni durum ile model grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki 

hipotezin sınanması için yapılan t-testi sonucuna göre Tablo 7’de görüldüğü üzere herhangi bir anlamlı 
farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda evli ve bekar katılımcıların olimpiyatların etkilerine yönelik bir 

görüş farklılığının olmadığı söylenebilir. Bu doğrultuda H6 hipotezi reddedilmiştir. 

Katılımcıların ölçekte yer alan ifadelere verdikleri cevapların doğum yerlerine göre farklılık yaratıp 
yaratmadığını tespit etmek üzere t testi yapılmış ve analiz sonucu Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. Doğum Yerine Göre T-Testi Sonuçları 
 Levene 

Varyans 

Eşitliği Testi 

 

Ortalamaların Eşitliği İçin t-testi 

 

Faktör Ortalamaları 

F Sig. t Serbestlik 

Derecesi 

Sig. 

(2 tailed) 

Ort. 

Fark 
Cinsiyet N Ort 

Std. 

Sap. 

E
k

o
n

o
m

i

k
 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
,918 

 
,339 

 
-1,532 

 
-1,486 

 
246 

 
165,286 

 
,567 

 
,561 

 
 

-,14466 
 
 

 
Erkek 

 
167 

 
2,06 

 
,67689 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
81 

 
2,20 

 
,73850 

S
o

sy
a

l 

Eşit Varyans  
Varsayımı 

 
,003 

 
,954 

 
-,573 

 
-583 

 
246 

 
195,557 

 
,400 

 
,399 

 
 

-,06763 
 

 
Erkek 

 
167 

 
3,72 

 
,88418 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
81 

 
3,79 

 
,84390 

K
ü

lt
ü

re
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,479 
 

,489 
 

,844 

 
,846 

 
246 

 
159,499 

 
,032 

 
,031 

 
 

,09328 
 

 
Erkek 

 
167 

 
2,32 

 
,81860 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
81 

 
2,23 

 
,81235 

Ç
e
v
re

se
l Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

,272 
 

,602 
 

,412 
 

,404 

 
246 

 

151,194 

 
,681 

 

,686 

 
 

,04733 

 
Erkek 

 
167 

 
3,01 

 
,83375 

Eşit Olmayan  
Varyans 
Varsayımı 

 
Kadın 

 
81 

 
2,96 

 
,87890 

D
e
st

e
k
 Eşit Varyans  

Varsayımı 
 

2,326 
 

,129 
 

-1,139 
 

-1,062 

 
246 

 
133,323 

 
,256 

 
,290 

 
 

-,11499 

 
Erkek 

 
167 

 
1,62 

 
,69142 

Eşit Olmayan 
Varyans  

Varsayımı 

 
Kadın 

 
81 

 
1,74 

 
,84728 

 

 Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcıların doğrum yerleri ile olimpiyatların etkilerine verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiş ancak herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

Bu bağlamda katılımcıların doğum yerlerinin Erzurum olması veya olmaması ifadelere olan bakış açılarında 
herhangi bir görüş ayrılığının olmadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle “Doğum yeri ile model grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki H7 hipotezi reddedilmiştir. Katılımcıların 
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ölçekte yer alan ifadelere verdikleri cevapların mesleklerine göre farklılık yaratıp yaratmadığını tespit etmek 

üzere anova testi yapılmış ve analiz sonucu Tablo 8’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 9. Mesleğe Göre Anova Testi Sonuçları 
  Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Ekonomik 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

9,751 
111,079 
120,830 

9 
238 
247 

1,083 
,467 

2,321 ,016 

Sosyal 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

4,082 
182,915 
186,997 

9 
238 
247 

,454 
,769 

,590 ,805 

Kültürel 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

18,297 
146,209 
164,506 

9 
238 
247 

2,033 
,614 

3,309 ,001 

Çevresel 

Gruplar Arası 

Gruplar İçi 
Toplam 

11,754 
165,559 
177,312 

9 
238 
247 

1,306 
,696 

1,877 ,056 

Destek 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

Toplam 

7,855 
129,657 

137,511 

9 
238 

247 

,873 
,545 

1,602 ,115 

 
Tablo 9 ‘a bakıldığında ankete katılan kişilerin mesleklerine göre olimpiyatların etkilerine ilişkin 

verdikleri cevap farklılıkları incelendiğinde yalnızca kültürel etkiler ile meslek grupları arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. Bu nedenle hangi mesleklerin olimpiyatların kültürel etkilerine daha olumlu 
baktıkları da ortaya çıkarılmıştır. Tablo 9’da bu veriler yer almaktadır. 

 

Tablo 10. Mesleklere Göre Kültürel Etki Ortalamaları 

K
ü

lt
ü

re
l 

E
tk

il
er

 

 Kişi Sayısı Ortalama 

İşsiz 23 4,52 

Öğrenci 42 4,79 

Memur 61 4,45 

İşçi 66 4,47 

Esnaf 21 4,25 

Tüccar 4 3,75 

Ev Hanımı 9 4,33 

Serbest Meslek 8 4,53 

Emekli 5 4,00 

Diğer 9 3,97 

 
Tablo 10’da mesleklere göre kişilerin olimpiyatların kültürel etkilerine verdikleri cevapların 

ortalamaları yer almaktadır. Tabloya göre serbest meslekle uğraşan kişiler ve işsizler olimpiyatların kültürel 

etkilerinin daha fazla olacağına inanmaktayken, tüccar olarak çalışan katılımcılar ise olimpiyatların kültürel 
etkilerinin az olacağına inandıkları söylenebilir. Bu noktada yapılan anova testi sonucuna göre “Meslek ile 

model grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki H8 hipotezi kabul edilmiştir. Araştırma modeli 

kapsamında Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkilerini ölçebilmek 

amaçlı kullanılan model gruplarının oyunların toplam etkileri üzerindeki etkileri çoklu regresyon modeli ile 
analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 11. Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken R R2 Düzeltilmiş R2 
Tahminin 

Standart Hatası 

Kış 

Olimpiyatlarının 

Etkileri 

,534 ,286 ,271 ,28523 

Anova Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F Değeri P 

Regresyon 7,868 5 1,574 19,341 ,000 

Artıklar 19,688 242 ,081  

Toplam 27,555 247   

 

Tablo 11’deki değerler incelendiğinde, çoklu regresyon modeli bir bütün olarak (F,p) her düzeyde 
istatistiki açıdan anlamlıdır. Kış olimpiyatlarının toplam etkilerine yönelik algının genel olarak R2 değerinin 

de gösterdiği üzere, toplam etkiyi % 28 oranında etkilemesidir. Bu verilerden hareketle “Model grupları ile 

toplam etkiler arasında ilişki vardır” şeklinde H9 hipotezi kabul edilmiştir.   
 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Etkinlik turizmi son yıllarda literatürde sıkça tartışılan ve geniş çaplı araştırmalara konu olan bir turizm 

çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkinlik turizmi, ülke ve kent düzeyinde hızla gelişen, destinasyonlarda 

bulunan doğal ve fiziksel kaynakların kullanımını canlandıran, destinasyon imajını güçlendiren, uluslararası 
düzeyde yoğun rekabet oluşturan bir turizm çeşidi olarak özetlenebilir. Turistik bir çekim unsuru yaratmak 

için etkinliklerin destinasyonlara birçok açıdan katkısı olduğunu söylemek mümkün olup etkinliklerin şehirlere 

ve şehirlerin turizmine olan katkıları yadsınamamaktadır. Özellikle uluslararası düzeyde oluşturulan 

etkinlikler, ekonomik getirilerinin yanı sıra doğru tanıtım faaliyetleri sayesinde şehirlerin uzun vadede 
tanıtımlarında da etkilidir. Bu açıdan etkinliklerin katkılarının artırılması, etkinliklerin sürdürülebilir 

olabilmesi için etkinlik girişiminin her aşaması iyi yönetilmeli ve etkinlik mirasının beklentileri karşılayıcı 

unsurların planlanmasına dikkat edilmelidir. 
Etkinlikler arasında önemli bir yeri olan spor etkinlikleri tüm dünyada gerek ülkeler gerekse kentlerin 

ev sahibi olma yarışı içinde oldukları etkinlikler arasındadır. Spor etkinlikleri kapsamına Olimpiyat Oyunları, 

Formula 1 Yarışları gibi büyük ölçekli etkinliklerin yanı sıra, turist çekebilen küçük çaplı etkinlikler de 

girmektedir. Spor etkinliklerinin yapıldıkları kent ya da bölge öncelikle ekonomik kalkınma ve kentsel 
yenilenme için bu etkinliklere ev sahibi olmayı istemektedirler. Bu bağlamda spor etkinlikleri turizmden elde 

edilen fayda sayesinde kent ya da bölgelerin en çok odaklandığı etkinlik türlerinden biri olmaktadır. Ancak 

geçmiş deneyimler, spor etkinliklerinin olumsuz etkilerinin de bulunduğunu göstermektedir. Çevrenin 
olumsuz etkilenmesi, yapılan tüm yatırımların atıl duruma düşmesi, beklentilerin karşılanamaması, ekonomik 

faydanın geçici olması bunların başlıca örnekleridir. 

Erzurum ili, 6 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi, uzun pistleri ve tesisleriyle 
dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Erzurum kent merkezi ve yakın 

çevresinde bulunan kış turizm merkezleri Türkiye’de bir master planla projelendirilmiş ilk kış sporları merkezi 

topluluğudur. Şehir bir bütün olarak kış turizmine uygunluğu sebebiyle 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarına 

ev sahipliği yapmış ve bu bağlamda Erzurum ilinin organizasyon düzenleme başarısı uluslararası düzeyde 
görülmüştür. Bu olumlu imaj Erzurum’un olimpiyat kenti olmasını ve 2022 Kış Olimpiyatlarına aday olmak 

için çalışmalar yapmasını sağlamıştır. 

Uluslararası spor etkinliklerinin şehir veya ülke tanıtımına olan etkilerini belirleme çalışan bu araştırmada, 
2017 yılında yapılması planlanan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik 

etkileri incelenmiş, İl merkezinde yaşayan yerel halkın olimpiyat oyunlarını destekleyip desteklemedikleri 

tespit edilmiş ve yerel halkın olimpiyatların etkileri hakkındaki algı düzeyleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
oluşturulan hipotezler test edilmiş ve var olan 9 hipotezden 4 hipotez kabul edilmiş, 4 hipotez ise 

reddedilmiştir.  
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Toplamda 248 katılımcı ile gerçekleştirilen anketler analiz programına tabi tutularak sonuçları 

incelenmiş ve Erzurum il merkezinde yaşayan yerel halkın genel olarak yapılacak olan olimpiyatların 
Erzurum’da düzenlenmesinin genel etkilerini olumlu gördükleri ve olimpiyatların Erzurum’a yararının 

zararından daha fazla olacağını beyan ettikleri görülmüştür. Bu durumda il merkezinde yaşayan yerel halkın 

olimpiyatların etkilerine olan inançları oldukça fazladır. Ankete katılanların yaşlarının ve eğitim durumlarının 
olimpiyat etkilerine olan inanışları arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Ancak aylık gelirin kişilerin 

olimpiyatların etkilerine bakış açılarını değiştirdiği tespit edilmiştir. Yani kişilerin aylık gelirleri yükseldikçe 

olimpiyatların kültürel etkilerine olan inanışları daha çok artmaktadır. Bu durumda yapılacak olan 

olimpiyatların yerel halk ile ziyaretçiler arasında bir etkileşim oluşturacağı, gelecek olan ziyaretçilerin 
kültürlerini öğrenmeye yardımcı olacağı, kültürel kimliğe olumlu yansıyacağı ve ildeki kültürel faaliyetleri 

çeşitlendireceği söylenebilir.  

Araştırmada cinsiyet, medeni hal ve doğum yeri ile model grupları arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığını değerlendirmek için t testi yapılmıştır. Ancak yapılan analiz neticesinde katılımcıların verdikleri 

cevaplar ile cinsiyetleri, medeni halleri ve doğum yerleri arasında herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Araştırmada ayrıca anket formunu cevaplayan kişilerin meslekleri de incelenmiş ve mesleklerine göre 
olimpiyatların etkilerine ilişkin verdikleri cevaplar yapılan anova testi ile değerlendirilmiştir. Analiz 

sonucunda ise yalnızca kültürel etkiler ile meslek grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu 

nedenle mesleklere göre kültürel etki ortalamalarına da bakılarak hangi mesleğin olimpiyatların etkilerine daha 

olumlu baktığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda serbest meslek sahibi kişiler ve işsiz grubunda yer alanlar 
olimpiyatların kültürel etkilerine daha olumlu baktıklarını beyan etmişlerdir.  

Araştırmada ayrıca Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarının sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik 

etkilerini ölçebilmek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve analiz sonucunda kış olimpiyatlarının 
gerçekleştirileceği kente % 28 oranında etkisi olacağı tespit edilmiştir. Bu çalışma şehirleri yalnızca bir turizm 

türüyle tanıtmamak gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Şehirleri sahip oldukları tarihi ve kültürel özellikleri 

ile tanıtmak yeterli olmamaktadır. Sosyal, kültürel, sportif vb. tüm etkinliklerin tanıtımdaki rolü büyüktür. 

Özellikle olimpiyatlara aday kent olma yolunda ilerleyen Erzurum ili ilk aşamada bölgesel tanıtım olmak 
üzere, turizmde yerel örgütlenme ve tanıtım araçlarından yararlanmak zorundadır. Bu nedenle uluslararası 

siyasi toplantıların yapılması, küçük çaplı spor etkinliklerinin organize edilmesi, yazılı ve görsel medya yolu 

ile yöre hakkında insanlara bilgi verilmesi sağlanabilir. 
Erzurum ilinde 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarının tanıtımı için yerel çalışmalar, basılı kitaplar ve 

diğer kültür sanat etkinlikleriyle toplamda yaklaşık 5,5 milyon TL tanıtım için harcama yapılmıştır. Şehrin kış 

turizm potansiyeli ve yapılan yeni yatırımlar Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasına rağmen tarihi ve kültürel 
değerlerin tanıtılması konusunda eksik kalınmıştır. Bu nedenle çeşitli turizm ve gezi dergilerinde, yayın 

organlarında ve internet ortamında kış oyunları vasıtasıyla Erzurum’un tarihi ve kültürel değerlerinin de 

tanıtılması ve şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımında farklı stratejilerin izlenmesi gerekmektedir. Şehirlerde 

gitgide önemi artan etkinlikler vasıtasıyla şehirlerin tanıtımı ve pazarlanması kolaylaşmakta ve şehirler bu 
pazardan önemli kazançlar sağlamaktadırlar. Erzurum’da bu pazardan önemli ölçüde pay alması gereken 

şehirlerden biridir. Özellikle büyük bir kış turizm potansiyeline sahip olan Erzurum ili, bu potansiyelini 

kullanarak uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilir. Ayrıca 2011 Üniversitelerarası Kış 
Oyunlarının yapıldığı şehir, kış turizmine yönelik tehdit oluşturan zayıf yönlerinin düzeltilmesiyle 2022 Kış 

Olimpiyatlarına aday olabilir. 

Kentler, spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak için alt ve üst yapıyı geliştirmektedir. Bu arz olanakları 
stadyum gibi spor tesisleri, konaklama tesisleri ve alt yapının geliştirilmesi şeklinde olabilmektedir. Etkinliler 

için yapılan tesislerin atıl duruma düşmemesi ve tesislerin düzenli bakımları için önemli miktarlarda kaynak 

ayrılmalıdır. Ayrıca toplumda çevresel konulara ilişkin farkındalıklar artırılarak toplum bilinçlendirilmelidir. 

Unutulamamalıdır ki çok iyi planlandığı takdirde etkinliklerin ülke ve destinasyon tanıtımına ve 
pazarlanmasına son derece önemli katkıda bulunduğu bir gerçektir. Öncelikle etkinliğin hedefine ulaşmasını 

sağlamak için eğitimli işgücü çalıştırılmalı, yerel halk gönüllülük esasına dayalı olarak etkinliklere dâhil 

edilmeli, katılımcılara unutulmaz deneyim kazandıracak şekilde etkinliklerin planlanması ve organizasyonu 
yapılmalı, ekonomik yararın en üst seviyede sağlanabilmesi istihdam olanakları ve şehrin alışveriş olanakları 

artırılmalı, spor etkinlikleri dışında farklı ve yeni aktiviteler planlanmalıdır. 
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ÖZET 
Turizm türleri içerisinde hava durumuna son derece bağımlı bir kol olan kış sporları turizmi, iklim 

değişikliğinden ciddi boyutlarda etkilenen bir sektör olmaktadır. Bu etkiler karşısında, işletmeciler yapay 

karlama ve ürün çeşitlendirme gibi çeşitli uyum stratejileriyle ayakta durmaya çalışırken, turistler ise farklı 

ikame davranışları sergilemektedirler. Dolayısıyla, kış sporları turizmi arzı, iklim değişikliğine uyum 
sağlarken, talepte yaşanabilecek değişiklikleri de göz önüne almalıdır. Özellikle Türkiye gibi kış sporları 

turizminin yeni geliştiği ülkelerde, tüketicilerin iklim değişikliği algılarını ve muhtemel davranış eğilimlerini 

araştırmak, kaynakların doğru kullanımı ve yatırımların doğru yönlendirilmesi adına faydalı olacaktır. Bu 
amaçla, bir sene boyunca internet ve sahada bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket içeriğinde Türkiye’deki 

kış sporları turistlerinin iklim değişikliği algıları ve mevcut ve muhtemel tepkileri ölçülmüştür. Sonuç olarak, 

örneklemin iklim değişikliğine dair farkındalık ve bilgi düzeyinin kamuoyu genelinin oldukça üzerinde olduğu 

ve büyük çoğunluğun Türkiye’deki kayak merkezlerinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini şimdiden 
gözlemlediği anlaşılmıştır. Bu etkilerin sürmesi ile tüketicilerin öncelikle Türkiye içinde mekânsal ikameye 

ve sonrasında alışık oldukları kayak merkezi için zamansal ikameye ya da yurtdışında mekânsal ikameye 

yönelecekleri görülmektedir. Öte yandan, anket çalışması Türkiye’deki kış sporları turistlerinin genel 
profillerine dair güncel sonuçlar da içermekte, bu özelliklerin iklim değişikliği algısı ve ikame davranışı ile 

ilişkisini de değerlendirmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kış Sporları Turizmi, Uyum, İkame Davranışı, Türkiye 
 

 

 

AN EMPIRICAL STUDY ON THE CLIMATE CHANGE PERCEPTION AND 

ADAPTATION OF WINTER SPORTS TOURISTS IN TURKEY 
 

 

ABSTRACT 

Winter sports tourism is one of the most weather-dependent types of tourism, thus; one that is most 
vulnerable to climate change. Whilst the operators engage in adaptation strategies such as snowmaking and 

diversification in order to survive the change, the tourists also tend to perform various substitution behaviours. 

Therefore, the supply side of winter sports tourism should consider possible changes in demand while planning 

climate change adaptation. Especially in emerging winter sports domains such as Turkey, exploring the 
perceptions and responses of consumers would be an important step in the correct utilization of resources and 

initiation of investments. For this purpose, a survey has been administered online and onsite over a course of 

one year. The questionnaires were used to measure climate change perceptions and the current and future 
responses by winter sports tourists in Turkey. The results indicate that the climate change awareness and 

literacy are relatively high, with respect to those of the public opinion, and negative effects of climate change 

are already observed by most of the subjects. As these effects continue to be visible, the subjects would 

primarily respond by spatial substitution within Turkey, and then temporal substitution to the favourite resort 
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or spatial substitution abroad. The survey results provide us also with a profile update of the winter sports 

tourists in Turkey, and further correlates these features with climate change perceptions and responses.  
 

Keywords: Climate Change, Winter Sports Tourism, Adaptation, Substitution Behaviour, Turkey 

 

1. GİRİŞ 

 
İklim değişikliği, turizm kaynak ve akışları üzerindeki etkileri gün geçtikçe daha fazla hissedilen bir 

unsur olmaktadır (UNWTO, 2003; 2008). Kış sporları turizmi de, doğası gereği, sektörün değişiklikten en 

fazla etkilenen türlerinin başında gelmektedir. Ayrıca, bu turizm türünün küresel pazarında son senelerde ciddi 
bir durgunluk yaşandığı da bilinmektedir (Vanat, 2015: 24). Dolayısıyla; kış sporları turizmi sektörünün, bir 

yandan doymuş bir pazar, diğer yandan da kar koşullarını zorlayan fiziksel bir tehdidin baş gösterdiği bir 

rekabet ortamında var olmaya çalıştığı söylenebilir. Bu varoluş savaşında işletmeler, yapay karlama ve ürün 
çeşitlendirme gibi zorlu uyum stratejilerine başvururken, turistler ise daha esnek bir yapıda ikame davranışları 

sergileyebilirler.  

Bu çalışma, son senelerde kış sporları turizmine önemli yatırımlar yapılmakta olan Türkiye’de turistlerin 

iklim değişikliğine karşı algı ve tepkilerini ölçme ve sonuçları sektörün gelişimi açısından çıkarımlarla 
yorumlamayı amaçlamaktadır. Bu vesileyle iklim değişikliği ve kış (kar) sporları turizmi alanyazınının coğrafi 

çeşitliliği (Demiroğlu, 2011) ve henüz yeni sayılan iklim değişikliği ve turistik talep tepkisi konularının 

zenginliğine (Gössling et al., 2012) de katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
İklim değişikliği ve kış sporları turizmi alanyazını, arzın etkilenebilirliğini inceleyen çalışmaların yanı 

sıra, talebin tepkisini ölçen çeşitli araştırmaları da kapsamaktadır (Demiroğlu et al., 2013). Japonya 

(Fukushima et al., 2003), Avustralya (Pickering, 2011), A.B.D. (Hamilton et al., 2007; Dawson et al., 2009; 
Shih et al., 2009; Burakowski & Magnusson, 2012), Avusturya (Falk, 2010; 2011; Steiger, 2011), Romanya 

(Surugiu et al., 2010; 2011) ve Slovakya’daki (Demiroğlu et al., 2015) kayak merkezlerinde yapılan 

ekonometrik ve analog incelemeler, kar koşullarında gözlemlenen olumsuz gelişmelerin iş hacimlerinde 

yarattığı düşüşleri tespit ederken, yine farklı ülkelerde gerçekleştirilen anket çalışmaları da kış sporları 
turistlerinin durum ve tepkilerini anlamaya çalışmıştır. 

Nispeten ılıman koşulları ile kış sporları turizminde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin öncelikli 

olarak gözlemlendiği bir destinasyon olan Avustralya’da ilk öncü anket çalışması, König (1998) tarafından 
gerçekleştirilmiş; turistlerin iklim değişikliği farkındalığı %78, daha sıcak bir iklimde daha az kayma eğilimleri 

ise %75 olarak tespit edilmiştir. Pickering et al. (2010), daha sonra ülkede benzer bir anket uygulayarak, 

farkındalık seviyesinin %87’ye, ikame eğiliminin %90’a çıktığını göstermiştir. Bir başka çalışma (Hopkins et 

al., 2013) ise, üstün kar koşullarıyla beraber fiyat uygunluğu ve kayak dışı faaliyet çeşitliği gibi nedenlerin de 
etkisiyle Avustralyalı turistlerin komşuları Yeni Zelanda’yı daha fazla tercih ederek bir mekânsal ikame 

eğilimi içine girebileceklerini göstermiştir. Ayrıca Yeni Zelanda’yı ziyaret eden kış sporları turistleri ile 

yapılan anket çalışmaları (Prince, 2010; Hopkins, 2014), çok yüksek farkındalık seviyeleri bulmakla birlikte, 
arzın en temel uyum tekniklerinden yapay karlamaya dair kutuplaşmış bir tutum resmetmiştir: Kimileri 

sezonları uzattığı için yapay karlama sistemlerinden memnunken, kimileri de yüksek su ve enerji tüketimi 

nedeniyle sistemi çevresel sürdürülebilirliğe bir tehdit olarak görmektedir. 
Dünyanın en önemli kış sporları turizmi ülkelerinden A.B.D.’de 1158 kişi ile yapılan bir anket çalışması 

(Dawson et al., 2011), katılımcıların hemen hemen yarısının kış sporları ile orta derecede ilgili olduklarını ve 

özellikle bu grubun zayıf kar koşullarına paralel olarak ikame davranışına meyilli olduklarını göstermiştir. 572 

kişiyi içeren bir başka çalışma ise, özellikle kış sporlarına ilgisi yüksek olan kişilerin alışık oldukları kayak 
merkezi ve destinasyonuna çok yüksek sadakat duyduğunu ortaya koymuş, çalışmanın yapıldığı New England 

bölgesinde en azından bu pazar dilimi kaynaklı bir mekânsal ikame tehdidinin asgari olduğu sonucuna 

varmıştır.    
Kış sporları turizminin en fazla kümelendiği Avrupa Alpleri destinasyonlarında da çeşitli tüketici-iklim 

değişikiği anketleri yapılmıştır. Unbehaun et al. (2008), Avusturya’da kar güvenirliği daha iyi olan yüksek 

rakımlı kayak merkezlerine yönelme adına turistlerin %10 daha fazla maliyet ve iki saat daha fazla araç 
sürmeyi göze alacaklarını tespit etmiştir. Bu sınırlar aşıldığında ise, turistler kayak seyahatinden vazgeçecektir. 
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İsviçre’de yapılan bir çalışma (Behringer et al., 2000), katılımcıların %83’ünün iklim değişikliğini bir tehdit 

olarak gördüğünü, yarısının etkileri 2030 senesine kadar beklediğini göstermiştir. Katılımcıların yine yarısı 
mekânsal ikameye meyilliyken, %32’si ise daha az kayak seyahatine çıkacaklarını belirtmişlerdir. Almanya’da 

da anket yapılan kış sporları turistleri kar durumunun en önemli seçim kriteri olduğunu belirtmiş ve birçoğu 

(%69) ısınma sürdüğü takdirde mekânsal ikameye başvuracaklarını belirtmiştir (Dehnhardt & Kalisch, 2010). 
Alpler’in Doğu ucu Slovenya’daysa, yine çok yüksek bir farkındalık tespit edilmiş (%93), Aralık’tan Nisan’a 

yaşanacak bir mevsim kaymasına tepkilerin ne olacağı sorulmuştur. Katılımcıların sadece %38’i bir zamansal 

ikame eğilimi içinde bulunacaklarını belirtmiş, ancak mevsimsel kayma eğilimi süreklileşirse bu oranın %70’e 

yaklaşacağı görülmüştür (Vrtacnik-Garbas, 2007). Sloven kayak merkezlerinin rakiplerine fiziksel olarak 
nispeten uzak oluşu, iç pazarda önemli bir bağlılık potansiyelinin oluşmasına ve mekânsal ikame riskinin 

azalmasını sağlamıştır. 

2000’li yıllarla birlikte gerek turizmin çeşitlendirilmesi, gerekse bölgesel dengesizliklerin giderilmesine 
katkıda bulunma amacıyla kış sporları turizmi yatırımlarında önemli hamlelerin yapıldığı Türkiye’de de 

(İstanbullu-Dinçer ve Demiroğlu, 2015; Göymen et al., 2016) arzın iklim değişikliği kırılganlığının, bölgesel 

olarak göreceli olmakla birlikte, oldukça belirgin olabileceği bilinmektedir (Ceber et al., 2013; Demiroğlu ve 
Lundmark, 2013; Ozturk et al., 2014; Demiroğlu et al., 2016). Bu kırılganlık karşısında işletmecilerin 

girişebilecekleri uyum süreçleri oldukça sınırlı ve zorlu kalmakta, buna mukabil; tüketicilerin potansiyel 

esnekliği her zaman baki kalmaktadır. Bir başka deyişle; Türkiye’deki kış sporları turistlerinin iklim değişikliği 

farkındalıkları ve buna bağlı ikame meyillerinin araştırılması, söz konusu kırılganlığın artması veya azalması 
açısından önemli sonuçlar teşkil edecektir.     

 

2. YÖNTEM 

 
Türkiye’deki kış sporları turistlerinin iklim değişikliği algı ve davranışlarının anlaşılmasında bir öncülük 

sağlamak için 18 Aralık 2014 ve 31 Ocak 2016 tarihleri arasında www.kayakiklim.com sitesi üzerinden 

çevirimiçi olarak ve özel bir seyahat acentası yardımıyla yüz yüze toplam 394 kişi ile bir anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de kar sporlarıyla ilgilenen tahmini kişi sayısının toplam nüfusun en fazla %1’i 
kadar olduğu (Ülker, 2006: 49; Vanat, 2014: 19) düşünülürse; örneklem, büyüklüğü (n=394) açısından 

anakütleyi (N=750.000) istatistiksel olarak anlamlı (p<%5) bir şekilde temsil etmektedir. Elverişliliklerine 

göre erişilen örneklerin 117’si anketi yüz yüze doldurmuş, geri kalan 277’si ise internet üzerinden katılım 

sağlamıştır.  
Toplamda 78 soru içeren anket, katılımcıların demografik özellikleri, turistik profilleri ve iklim 

değişikliği algı ve uyumlarını soruşturmuştur. Tercihler, memnuniyet ve fikri katılıma dair 59 soruda 5’li 

Likert ölçeğine başvurulmuş, kendine özel ölçeği olan yedi sorunun ucu açık bırakılarak sayısal bir değer 
belirtilmesi istenmiştir. Geri kalan 12 kategorik değişken için ise ilgili nominal seçenekler sunulmuştur. 

Toplanan yanıtlar ortalama (M), frekans (n) ve yüzde (%) gibi ilgili istatistiklerle betimlenmiş, ikame 

davranışına dair yanıtlar ayrıca diğer değişkenlerle korelasyon analizine tabi tutulmuştur. İkame davranışının 

kendisi gibi diğer sıralı değişkenler ve sürekli değişkenlerle korelasyonunun analizinde Spearman katsayısına 
(ρ) başvurulmuş, cinsiyet açısından bir fark olup olmadığını anlamak için de kukla değişken yardımıyla nokta 

çift serili korelasyon analizi yapılarak, Pearson (r) katsayısı hesaplanmıştır. Korelasyon sonuçlarının anlamlılık 

düzeylerinin %1 veya %5 değerlerinin altında olmasına dikkat edilmiştir.  
 

3. BULGULAR 

 
394 kişi ile yapılan anketlerin sonucunda; Türkiye’deki kış sporları turistlerinin, bu örneklem özelinde, 

çoğunlukla erkek ve evli olmayan, çok iyi eğitimli, genelde İstanbul’da yaşayan, nispeten genç (orta yaş: 31) 
ve yüksek gelirli (ortalama aylık kazanç: 4.808 TL) kişiler olduğu görülmektedir (Tablo 1). Kar sporları 

alışkanlıklarına bakıldığında ise (Tablo 2); snowboard’un kayağa göre daha popüler olduğu ve en favori kayak 

merkezlerinin Kuzeybatı Anadolu ve onu takiben Alpler’de bulunduğu anlaşılmaktadır. Seyahat kararında en 
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önemli etken kar koşulları olmakta ve bu konuda en sık özel bir internet portalına başvurulmaktadır. Dinlence, 

seyahatin ana amacı olmakta, tatiller en sık Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmektedir.  
 

Tablo 1. Türkiye’deki Kış Sporları Turistlerinin Demografik Özellikleri 

İkamet n % Cinsiyet n % Medeni 

Hal 

n % Eğitim n % 

İstanbul 317 82 Erkek 310 80 Evli değil 271 70 Üniversite 261 67 

Ankara 19 5 Kadın 79 20 Evli 115 30 Lisansüstü 96 25 

 

 

 

Tablo 2. Türkiye’deki Kış Sporları Turistlerinin Profilleri 

Favori 
Spor 

M 
 

Genel 
Destinasyon 

% Yurtiçi 
Destinasyon 

M 
 

Yurtdışı 
Destinasyon 

M 
 

Snowboard 3,11 Türkiye 67 Kuzeybatı 

Anadolu 1 

3,29 Alpler 2,31 

Kayak 2,73 Yurtdışı 3 Kuzeybatı 
Anadolu 2 

3,23 Balkanlar 2,03 

  Her ikisi de 30 Orta 

Anadolu 

2,03 Kafkaslar 1,16 

        

Karar 
Etkenleri 

M Kar Bilgisi 
Kaynağı 

M Ana Ziyaret 
Nedeni 

M Ziyaret 
Dönemi 

% 

Kar 

Koşulları 

4,61 Özel Portallar 4,09 Dinlence 4,45 Kasım 0,3 

Boş Zaman 

Müsaitliği 

3.69 Internet 

Forumları 

3,72 Sosyalleşme 3,28 Aralık 2,5 

Finansal 

Müsaitlik 

3,54 Internet 

Kameraları 

3,21 Sağlık 3,15 Ocak 37,1 

Aile-
Arkadaş 

Refakati 

2,97 MGM 3,12 Profesyonel 
Antreman 

2,19 Şubat 52,0 

Apreski 
Olanakları 

2,85 Kayak Merkezi 
Medyası 

2,84   Mart 7,6 

Asayiş 

Koşulları 

2,41 Kayak 

Merkezine 

Telefon Açma 

1,99   Nisan 0,5 

 
Turistlerin iklim değişikliği karşısındaki durumları sorgulandığında; güçlü bir farkındalık ve bilinç ile 

olumsuz bir gözlem ve beklentinin hakim olduğu anlaşılmaktadır. “İklimler, genel bir ısınma eğilimi 

dolayısıyla değişmektedir” ifadesine katılım skoru 4,21’dir. İklim değişikliğinin ana nedeni olan insan 

kaynaklı sera gazı salımları katılımcıların %60,5’i tarafından kabul edilmekte, %27 oranında katılımcı da 
sorunun hem beşeri hem de doğal kaynaklı olduğunu ifade etmektedir. İklim değişikliğinin Türkiye’deki kayak 

merkezleri üzerindeki olumsuz etkilerinin %70 katılımcı tarafından şimdiden gözlemlendiği belirtilmekte, 

%17’lik bir kesim ise en geç 2040 yılına kadar bu olumsuz etkilerin beklentisi içindedir.  
Kayak merkezlerinin doğal ve teknik kar güvenirliği açısından turistlerin yaklaşımı incelendiğinde; 

seyahat kararı için minimum kar kalınlığı tercihinin ortalama 78 cm (eğer ekipman kiralıksa; 65 cm) olduğu 

ve bu değerin bilimsel doğal kar güvenirliği analizlerinin sıkça referans aldığı (Witmer, 1986: 193) 30 cm 
sınırının çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Teknik kar güvenirliği açısından ise; yapay olarak üretilmiş kar 

örtüsünün pek memnun etmediği (M=2,45), ancak profesyonel antreman amaçlı seyahat eden ziyaretçilerde 

bu olgunun zayıf da olsa anlamlı (p<0,01) ve pozitif (r=0,21) bir korelasyon sergilediği görülmektedir. 
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Yurtdışında son zamanlarda sıkça rastlanmaya başlanan, uygun kar koşulları bulunmadığı takdirde turistlere 

para iadesi gibi teminatlar sağlayan “kar garantisi” uygulamasının ise, orijinal manasından (%31) ziyade 
“yapay karlama mevcudiyeti” (%40) olarak algılandığı tespit edilmiştir. 

Anket katılımcıları, son zamanların en sıcak yıllarından 2014’ün (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2015) 

kayak sezonundaki kar koşullarını ortalama 2,05 (2=“kötü”) ile puanlamış, ancak böyle bir dönemde bile favori 
kayak merkezlerine yüksek bir bağlılık sergilemişlerdir. Turistlerin %31’i her zamanki kış sporları tatillerini 

gerçekleştirirken, %27’si yine favori kayak merkezlerini sezon içinde farklı bir dönemde veya daha az bir 

sıklıkta ziyaret etmiştir. Ancak %19 gibi yüksek bir kesim de, kar koşulları nedeniyle mekânsal ikameye eğilim 

göstermiş, yurtdışı (%11) ve Türkiye’deki (%8) diğer kayak merkezlerine yönelmişlerdir. Faaliyet ikamesi de 
üçüncü bir seçenek olmuş; %13’ü bahar ve yaz aylarında, %5’i ise yine kış aylarında olmak üzere kış sporları 

tatili yerine farklı seyahatler gerçekleştirilmiştir. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri sürdüğü takdirde, boş zaman ve ekonomik durum da göz önünde 
bulundurularak, ikame davranışının ne yöne seyredeceğini anlamaya çalışan sorulara verilen yanıtlar, bugün 

sözkonusu olan “kayak merkezi bağlılığı”nın risk altında olduğunu göstermiştir. Zira en yüksek puanlı 

tercihler, yurtiçi (3,74) ve başta ve Balkanlar ve Alpler olmak üzere, yurtdışı (3,29) mekânsal ikame ve 
zamansal ikame (3,56) olmuştur. 2,38 puanlık bir eğilim gösterilen “aynı yer, aynı zaman” alışkanlığı 

kırılmıştır. Kış sporlarını bırakmak (1,92), tur kayağı (1,73) ya da kapalı yapay (1,57) ve kuru (1,45) pistlerde 

kaymak gibi alternatif faaliyet ikamelerine yönelik eğilim ise zayıftır.  

Sözkonusu bu ikame eğilimlerinin kendileri ve ankette yer alan diğer değişkenlerle içinde bulunduğu 
anlamlı korelasyonlara dair bazı bulgular da mevcuttur. 2014 sezonunda kar koşullarından memnuniyet 

azaldıkça, yurtiçi (ρ=-0,26; p<0,01) ve yurtdışındaki (ρ=-0,28; p<0,01) kayak merkezlerine ilgi artmış; yüksek 

memnuniyet ise yüksek bağlılık ile pozitif korelasyon (ρ=0,12; p<0,05) göstermiştir. Turistlerin erkek olması 
(Kadın=0; Erkek=1) da, favori kayak merkezine bağlılık açısından pozitif bir korelason (r=0,17; p<0,01) 

içerisindedir. Dinlence amaçlı turistler aynı kayak merkezine aynı (ρ=0,17; p<0,01) veya farklı (ρ=0,20; 

p<0,01) zamanlarda gitmeyi sürdürme eğiliminde iken, profesyonel antreman amacındaki ziyaretçiler 

yurtdışına ikame (ρ=0,14; p<0,01) ve tur kayağı (ρ=0,21; p<0,01), kuru pistler (ρ=0,15; p<0,01) ve kapalı 
yapay pistlerde (ρ=0,11; p<0,05) kayak gibi alternatif faaliyetlere eğilim göstermektedirler. Kuru ve yapay 

kapalı pistlerin tercih edilmesi arasında kuvvetli bir bağ mevcuttur (ρ=0,68; p<0,01). Kapalı yapay mekanlarda 

kayma eğilimi snowboardcularda yükselmekte (ρ=0,16; p<0,01), kayakçılarda azalmaktadır (ρ=-0,14; 
p<0,01). Turistlerin sene bazında kış sporları tecrübeleri arttıkça, sporu bırakma ihtimalleri de düşmektedir 

(ρ=-0,25; p<0,01). 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Kış sporları turizmine katılımı etkileyen faktörleri araştıran çalışmalar (Gilbert & Hudson, 2000; 

Hudson & Gilbert, 2000; Andronikidis et al., 2007), kar koşullarının başlıca kriter olduğunu tespit etmiştir. 

Türkiye’de kış sporları turistleriyle yapılan güncel anket çalışmaları, kayak yapma olanağının en başlıca 
çekicilik olduğunu (Albayrak, 2013) ve kayak pistlerinin durumunun hizmet kalitesi algısındaki en önemli 

etken olduğunu (Gençer vd, 2008; Sağlık ve Kocaman, 2014) göstermiştir. Bu çalışmada da, kar koşullarının 

açık ara en önemli karar kriteri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, kayak merkezlerinin iklim değişikliği 
hassasiyetleri açısından kritik bir göstergedir.  

Tüketicilerin kar koşulları hakkındaki bilgileri kayak merkezleri ve resmi kurumlardan ziyade özel bir 

internet portalından takip ediyor olmaları düşündürücüdür. Örneğin; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu 

çalışmada 4. sırada yer alırken, Norveç’te yapılan bir çalışma, devlet meteoroloji kurumunun ilk sırada yer 
aldığını göstermektedir (Demiroğlu et al., 2014). “İyileştirilmiş hava tahmini ve raporlama”, kış sporları 

turizminin iklim değişikliğine uyumu açısından önemli bir yöntem olarak görüldüğü için (Scott & McBoyle, 

2007; Scott & Lemieux, 2010) kamu ve sektör tarafından bu konu daha fazla dikkate alınmalıdır. 
Bu araştırma sonucu ortaya çıkan turist profilinin, Türkiye’de yapılan bir diğer kış sporları turizmi 

araştırmasının (Koşan, 2013) bulguları ile iki ilginç ortak noktası vardır: Müşteri bağlılığı ve snowboard’un 

popülerliği. Burada olduğu gibi, diğer araştırma kapsamında da, erkekler başta olmak üzere, turistlerin kayak 
merkezlerine sadakatleri dikkat çekicidir. Ancak bu araştırmada da görüldüğü üzere, iklim değişikliği sonucu 
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bozulacak kar koşulları ile bağlılık azalacak, bu durum kayak merkezlerinin ekonomik geleceklerini zora 

sokacaktır. 
Snowboard sporunun her iki araştırmanın da örneklemleri özelinde kayaktan daha popüler olması 

önemli bir bulgudur. Eğer bu durum Türkiye genelini kısmen bile temsil ediyorsa, dünyadaki kış sporları 

turistlerinden çok daha farklı bir profil ile karşı karşıya olduğumuz bilinmelidir. Bu takdirde yapılacak 
çalışmalar ve politikalar, evrensel kurallara başvururken yereli gözardı etmemelidir. Belki de, doğal kar 

güvenirliği için asgari kar kalınlığı kriterinin evrensel değer olan 30 cm’nin çok üzerinde (65-78 cm) 

çıkmasının nedeni, katılımcıların çoğunun daha bol kar seven snowboardculardan oluşmasıdır. Yine yapay 

yöntemlerle üretilen nispeten yüksek yoğunluklu kar örtüsüne yönelik memnuniyetsizliğin nedeni de bu 
olabilir. 

Turistler arasında “kar garantisi”nin “yapay karlama olanağı” olarak anlaşıldığı görülmektedir. Bu 

noktada tüketiciler, gerçek manada garantinin ne gibi teminatlar içerebileceği hakkında bilinçlendirilmeli, 
yanlış uygulamalara karşı korunmalıdır (Demiroğlu & An, 2015). 

Türkiye’deki kış sporları turistlerinin iklim değişikliği algı ve bilinçleri, Türk kamuoyununun genel 

durumunun (EDAM, 2015) aksine oldukça yüksektir. Bu çalışmanın başında değinilen diğer araştırmalarda da 
görüldüğü üzere, kış sporları turistlerinde, özellikle son zamanlarda, yüksek bir farkındalık hakimdir. Bu 

durum, kış sporları turistlerinin iklim değişikliğine maruz kalan ilk beşeri sistemlerden biri olmasının 

muhtemel sonucudur. Bu farkındalığın yanında, olumsuz bir geleceğe yönelik bir beklenti ve bunu takiben 

artış gösterecek ikame davranışları da mevcuttur. Hal böyleyken, Türkiye’de iklim değişikliğine uyum 
sağlamada tüketiciler kadar esnek hareket edemeyecek işletmecilerin farkındalık ve önlem alma reflekslerinin 

yelpazenin iki ucunda da bulunması (Demiroğlu, 2015; Göymen et al., 2016) sektör için bir risk doğurmaktadır.  
Bu çalışma, Türk kış sporları turizminin iklim değişikliği altında talep açısından ne gibi durumlarla karşı 

karşıya kalabileceğinin bir örneğini resmetmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin büyük ölçüde değişime hazır 

olduğu görülmüştür. Bu durum kayak merkezlerinin toptan kırılganlığını zorlayıcıdır. Yine de değişime en iyi 

ayak uydurabilen işletmeler, “ikame savaşları”ndan galip çıkma şansını da bulabileceklerdir. Gelecekte yurtiçi 

ve komşu ülkelerdeki ikame eğilimlerini de anlamaya çalışacak araştırmaların gerçekleştirilmesi, hem bu 
çalışmanın örneklemi özelindeki kısıtın aşılması hem de arzın etkilenebilirliğini inceleyen araştırmalarla iç içe 

“aracı temelli” modellerin (Soboll & Dingeldey, 2012; Pons et al., 2014) kurulmasını sağlayarak, kış 

turizminin iklim değişikliği karşısındaki durumunu daha geniş bir coğrafyada, çoklu boyutlarda anlamamıza 
yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Alternatif turizm ve özel ilgi turizmi için önemli bir potansiyel barındıran, ülkemiz ve dünyamız için 

ender bulunan turizm destinasyonlarından biri olan Kemaliye (Eğin), özgün mimari dokusu, tarihi eserleri, 
kültürel değerleri, endemik türler içeren flora ve faunasıyla, sarp kayalıkları, Karasu Nehri ve Karanlık 

Kanyonu ile kültür ve doğa turizminin hemen hemen bütün ürünlerini içinde bulunduran, Erzincan iline bağlı 

küçük bir ilçedir. İlçenin jeopolitik konumu ilçe nüfusunun giderek azalmasına neden olmuştur. İlçenin 
yaşaması ve halkın ekonomik anlamda kalkınması için turizm başlıca umut kaynağıdır. Bu nedenle bu 

araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birincil ve ikincil veri toplama kaynaklarından yararlanılarak, 

öncelikle Kemaliye’nin kültür ve doğa turizmi kaynakları incelenmiş, ardından kültür ve doğa turizminin 
ilçeye katkıları değerlendirilmiş ve son olarak kültür ve doğa turizmin ilçeye katkılarının her geçen yıl artmakta 

olduğu ancak resmi verilerle bu artışın kanıtlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Özel İlgi Turizmi, Kültür ve Doğa Turizmi, Kemaliye (Eğin) 
 

 

 

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE TOURISM IN KEMALİYE 

(EĞİN) 
 

ABSTRACT 
 

Kemaliye (Egin) which holds significant potential for alternative tourism and special interest tourism, 
which is one of the rare tourism destinations for our country and the world and which is incorporating cultural 

and natural heritage tourism’s all products for instance original architecture texture, historical monuments, 

cultural values, flora and fauna which is including endemic species, cliffs, Karasu River and Dark Canyon, is 
a small town in Erzincan. Town’s geopolitical position is cause to reduction of the population. Tourism is the 

main source of hope for the living of in the town and economic development of the people. Therefore, in this 

study, by using primary and secondary data collection methods of qualitative research, primarily examined 
Kemaliye’s cultural and natural tourism resources, after then evaluated the contributions of cultural and natural 

heritage tourism to town, finally reached the culture and natural heritage tourism’s contributions have increased 

but this increase cannot be proven by official data. 

Keywords: Alternative Tourism, Special Interest Tourism, Cultural and Natural Heritage Tourism, 
Kemaliye (Egin) 
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1. GİRİŞ 

 
Turizm açısından sahip olunan potansiyelin harekete geçirilmesi ve mevcut kaynakların bölge ve ülke 

kalkınmasında kullanılması, değişen turizm anlayışı çerçevesinde yeni talep alanlarının oluşturulması 
bakımından önemlilik arz etmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO), 1999 yılında 

yayınladığı Eğlence/Dinlence Zamanındaki Gelişmeler: Turizm Üzerindeki Etkisi (Changes in Leisure Time: 

The Impact on Tourism) isimli araştırmasının sonuçlarına göre, turizmde talep daha aktif tatillere kayacak ve 
geleneksel deniz-kum-güneş (3S) tatillerinin toplamdaki payı azalacak ve tüketicilerin tercihleri eğlence-

eğitim-çevre (3E) üçlüsüne kayacaktır (World Tourism Organisation, 1999).   

Kitle turizminin olumsuz sonuçlarının artarak kendini göstermesi; tüketici tercihlerinin yanı sıra 

işletmecilerin de alternatif modellere yönelmesini sağlamıştır. “Alternatif Turizm” kavramı kitle turizminden 
farklı bir ürün sunumunu ifade etmektedir ve kitle turizminin karşıtı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ürün yavaş 

gelişen bir turizm hareketliliğini, en yüksek kârlılığın göz önünde bulundurulmasını, uzun vadeli programlarla 

turistik gelişmenin sağlanmasını, değişime karşı direnci, çevre değerlerine saygıyı ve çevreyle bütünleşmeyi 
ifade etmektedir. Alternatif turizmde, kitle turlarının aksine daha küçük gruplarla yapılan turlar veya bireysel 

turlar ön plana çıkmakta; büyük konaklama tesisleri yerine küçük ve orta büyüklükte işletmeler daha fazla ilgi 

görmektedir. Bu anlayış doğrultusunda turistlerin konaklama ihtiyaçları, yerel ve kültürel öğelerin esas alındığı 
bir tarzda döşenmiş küçük konaklama birimlerinde gerçekleşmekte ve seyahatte charter yerine tarifeli seferler 

veya kara, hava, deniz ulaşım araçları kullanılmaktadır (Çalık ve Kılıç, 2012). Alternatif turizme katılanlar, 

daha fazla para harcamayı göze alan ve tatillerini genellikle özel ilgileri çerçevesine oturtan kişilerdir. Özel 

İlgi Turizmi de denilebilen bu turizm hareketlerinin odağında, bireylerin kültürel, mesleki, sportif ya da diğer 
boş zaman faaliyetlerine aktif katılımı söz konusudur. Özel İlgi Turizmi, belirli bir temaya sahip olan turistik 

merkezleri ziyaret etmek ve belirli ilgilerini geliştirmek amacını güden kişilerin bireysel ya da grup halinde 

katıldıkları, uzmanlaşmış bir turizm çeşidi olarak tanımlanmakta (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003), dolayısıyla 
Kültür ve Doğa Turizmini de kapsamına almaktadır. Kültür Turizmi, doğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari 

yapıları, sanat ürünlerini, koleksiyonları, kültürel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri kapsayan, somut ve 

somut olmayan kültür mirasının tüm ürünlerini paylaşmayı ve tanımayı amaçlayan bir gezi türü olarak 
tanımlanırken (Dedehayır, 2012); Doğa Turizmi, genel olarak doğal güzellik, topografya, habitat, su yolları, 

vahşi yaşam ve kültürel miras dâhil henüz bozulmamış doğal kaynakların turistlerin kullanımına sunulduğu 

bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır (Gelecek Turizmde, 2012).  

Kültür ve Doğa turizmi, kültürel ve doğal mirasın korunmasında ve yaşatılmasında önemli bir rol 
oynamaktadır ve özellikle küçük, tarihi ve doğal dokusu bozulmamış olan bölgelere yeni yatırım ve iş 

olanakları sağlayarak, nüfusun da orada devamlılığını sağlamaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

 
Jeopolitik konumu gereği ve ticaret yollarının önemini yitirmesi sonucunda hızla göç vermekte olan 

Kemaliye (Eğin) için turizm, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi ve göçün engellenebilmesi için 

başlıca umut kaynağıdır. Erzincan iline bağlı olan bu küçük ilçe, tarihi ve doğal dokusunun tamamına yakınını 

muhafaza etmiş olup, çevresiyle beraber kültür ve doğa turizmi için büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmada öncelikle, Kemaliye (Eğin) turizminin gelişmesi için en önemli araçlardan olan kültür 

ve doğa turizmi ürünlerinden bazılarının tanıtımı yapılmıştır. Çalışmada tanıtımı yapılan turistik değerler ilk 

olarak yerinde tespit edilmiştir. Ardından birincil ve ikincil veri kaynaklarından alınan bilgilerle teorik olarak 
incelenmiştir. Ayrıca mevcut durumun saptanmasına yönelik olarak da, ilçede yaşayan ve mevcut turizm 

faaliyetlerinde etkin olarak rol alan birkaç kişiden bilgi toplanmış ve görüşleri alınmıştır. Tanıtım ve durum 

tespiti sonrasında, elde edilen bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler kısmı ortaya konmuştur.  
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3. BULGULAR 

 
Kemaliye (Eğin), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL7) “7 Bölge 7 

Kent” projesinde yer alan yerleşimlerden biridir. Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği’nin kurucu üyesidir. 
ÇEKÜL Vakfı Kemaliye’yi Anadolu’dan UNESCO’ya koruma altına alınması gereken aday kentlerden biri 

olarak göstermiştir. Yöre, tarihi dokusunun tamamına yakınını muhafaza etmiş olup, çevresiyle beraber Doğa 

ve Kültür Turizmi için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. 2005 yılından itibaren kent merkezi tarihsel 
dokusunun korunması amacı ile sit alanı ilan edilmiştir. İlçenin tarihi, coğrafi ve doğal zenginlikler bakımından 

önemli turizm potansiyeline sahip olması, günümüzde özellikle kültür ve doğa turizminin yapılmasına imkân 

sağlamaktadır. İlçede yerel yönetimler ile diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ise bu yönde gerekli 

altyapıyı oluşturmaya çalışmaktadır. Bunun için atılan adımlardan birisi de Kemaliye’nin 2011/1796 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’nda “Elazığ-Tunceli-Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” 

içine dâhil ettirilmesidir. 

 
3.1. Kemaliye’nin Coğrafi Konumu 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde, Erzincan iline bağlı bir ilçe merkezi olan 

Kemaliye (Eğin) (Karakaş, 2004: 20), Erzincan ilinin güneybatısında yer alır. İlçe kuzeyde İliç (Erzincan), 
güneyde Arapgir (Malatya) ve Ağın (Elazığ), batıda Divriği (Sivas), doğuda Çemişkezek ve Ovacık (Tunceli) 

ilçeleri ile sınırlanmış olup, 1168 km2 yönetim alanına sahiptir. Kemaliye bu konumuyla doğal ve beşerî çevre 

özellikleri bakımından Erzincan, Elazığ ve Malatya illeri arasında bir geçiş güzergâhı durumundadır. 

Kemaliye’nin ilçe merkezi de Şekil 1’de görüldüğü gibi, bu dağlık sahada Fırat Nehri’nin Karasu kolu 
tarafından açılmış kuzey-güney doğrultulu vadinin batı yamacında bulunmaktadır (Akpınar, 2004). 

 

 
Şekil 1: Kemaliye (Eğin) Yerleşimi 

 

3.2.Kemaliye’nin Tarihçesi 

Kemaliye eski adıyla Eğin ilçesinin ne zaman kurulduğu net olarak bilinmemekle birlikte bugünkü adı 

Yaka olan Venk köyünde Urartu kalıntılarının olduğunun düşünülmesi (Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2011), 

ilçenin kuruluş tarihini M.Ö. 6. ve 7. yüzyıla kadar götürmektedir. 628 yılında Bizans İmparatorluğu ile 
Ortodoks Kilisesi piskoposları arasında Erzurum’da yapılan barış anlaşmasından sonra Bizans İmparatorluğu 

tarafından merkezi Eğin olan on ikiden fazla köye Hay-Horomlar (Ermenice ve Türkçe konuşan Rumlar) 

yerleştirilmiştir (Hür, 2009). Ancak Eğin, bilinen tarihiyle, 1022 yılında Sebastia’ya (Sivas) göçen Ermeni 

Ardsruni kralları tarafından kurulmuştur (Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2011). Yorke kentin XI.YY’de 
Ermeniler tarafından kurulmuş olduğunu söyleyerek bu görüşü desteklemektedir (Yorke, 1896). Kentin 1100 

yılında Gümüş Tigin tarafından fethedilerek Selçuklu topraklarına katıldığı düşünülmektedir (Akpınar, 2004). 

                                                             
7 ÇEKÜL Vakfı, Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşudur. Hayata geçirdiği projelerde kent-havza-bölge-ülke; bir başka deyişle, en küçük yerleşmeden bütüne doğru açılan bir 
yöntemi benimsemiştir. 1998 yılında “7 Bölge 7 Kent” projesiyle, Türkiye’nin yedi bölgesinden birer kenti ayağa kaldırarak, ‘elle 
tutulur, gözle görülür’ örnekler ortaya koymuştur. Somut örneklerin özendirici etkisiyle çalışmalar, “Kendini Koruyan Kentler” adı 
altında Anadolu’da özgün kimliğini koruyabilmiş çok sayıda kente yayılmıştır. 2000 yılında ise ÇEKÜL’ün önderliğinde kurulan ve 
bugün 300’ü aşkın belediyenin katılımıyla, koruma ve yaşatma seferberliğinin temsilcisi konumuna gelen “Tarihi Kentler Birliği”ne 
uzanmıştır (ÇEKÜL, 2016). 
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İlk olarak Çelebi Sultan Mehmet (1413-1421) zamanında Osmanlı egemenliğine giren Eğin'e, bilhassa Yavuz 

Sultan Selim zamanında çok önem verilmiştir. Yavuz Sultan Selim, sosyal ve kültürel önlemler almış, 
Kafkasya'dan gelen aileleri Eğin'e yerleştirerek, geçimlerini sağlamaları için İstanbul'da et satışını yönetmek 

üzere bir ferman vermiştir. Fermanda "Eğin ve 19 pare köyüne ..." deyimi bulunmaktadır. Daha sonra IV. 

Murad döneminde odun ve kömür kethüdalığı da Eğin'e verilmiştir. Kemaliyelilerin büyük şehirlerde genelde 
kasap ve kömürcü olmalarının temelinde bunun önemli bir yeri vardır. Eğin’de Türk, Rum ve Ermeni 

toplulukları XII. yüzyıldan mübadele dönemine kadar birlikte yaşamışlardır ve Eğin kültürünü birlikte 

yapılandırmışlardır (Kemaliye Belediyesi, 2013). 

 

3.2.1.Eğin Adı 

Eğin adının etimolojik açıdan farklı yorumları ve efsaneleri vardır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir; 

• Umar (1999: 234) Eğin sözcüğünün aslının Ermenicede “kaynak, pınar” anlamındaki “Agn” 

sözcüğünden ileri gelmekte olduğunu ve kasabanın Roma ve Bizans çağlarındaki adının ise 
Teukila/Theukira olduğunu söylemektedir.  

• Eğin, anlam itibariyle Türkçe kökenli bir sözcüktür. "Cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelir 

(Kayıpmaz ve Kayıpmaz, 2005). Buna göre Eğin sözcüğü Göktürk-Uygur Türk yazıtlarında "Eğin 

yakara saç gıdıkga" biçiminde yer alır (Kemaliye Kaymakamlığı, 2011). 

• Şehrin Marunturik olan ismi, şehir içinden geçen Aknağbür Nehri’nin adından esinlenerek Akın 
olarak değiştirilmiştir. (Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2011). Eğin isminin de bu kelimeden geldiği 

düşünülmektedir. 

• Hay-horomlar (Rum asıllı Ermeniler) Bizans döneminde, Yunanistan’da Atina yakınlarında bir ada 

olan Egina’dan gelen koloni sakinleridir. Tarihte ilk Hay-horom topluluğunun ortaya çıktığı Sivas 

yakınlarındaki Eğin’in adı da Egina’dan gelmektedir (Hür, 2009). 

• Eğin sözcüğünün ne anlama geldiğini araştıran diğer bir yazar da Enver Behnan Şapolyo'dur. Yazar 
bu sözcüğün oluşumunu bir olaya bağlayarak şöyle izah etmiştir Kemaliye Kaymakamlığı, 2011):  

“Çok eski bir şehir olan Eğin'in tarihi; Romalılar zamanına kadar uzanır. Romalılar, 

Anadolu'yu ve Suriye'yi istila ettikleri zaman, bir kafile de şimdiki Eğin'in yüksek kayalarında 

güzel su membalarına rast gelmişlerdi. Bu güzel membaının civarında bir şehir tesis etmek gaye 

olmuştu. Nihayet bu şehri tesis ederek Roma lisanında membaı manasına gelen "Egon" ismi 

verilmiştir. Fakat bu dağ başında şehir kurmak imkânı yoktu. Bunun için dağ eteklerinde güzel 

bir şehir tesis edilmişti. Bugün Eğin, Murat suyunun kenarında gönül alıcı ve şairane bir 

kasabadır ...” 
 

 

3.2.2. Kemaliye Adı 

Eğinlilerin Milli Mücadeleye vermiş oldukları destek nedeniyle İcra Vekilleri Heyeti’nin (Bakanlar 

Kurulu) 21.10.1922 tarihli kararı ile Mustafa Kemal Atatürk’e izafeten ilçenin Eğin olan ismi Kemaliye olarak 

değiştirilmiştir (Kemaliye Belediyesi, 2013). 

 
3.3. Kemaliye (Eğin)’nin Nüfusu 

İlçe ile ilgili ilk nüfus verileri 1518 ve 1523 yılına ait tahrir defterinde yer alır. 1518’de hane sayısı 12 

iken, bu sayı 1523’te 200’e yükselmiştir. Bu da yaklaşık 1000 civarında nüfus olduğunu gösterir. 19. yüzyıl 
ortalarına doğru ilçe nüfusu yaklaşık 15.000 kişi olmuştur. 1894 yılındaki Mamuratü’l Aziz salnamesi 

verilerine göre ilçe nüfusu çevre köylerle beraber 42.560 (o dönemde sadece erkek nüfus sayıldığı için bu 

rakam yaklaşık olarak 80.000’dir) kişidir. Bu nüfus artışında ilçenin ticaret yolları üzerinde bulunmasının 
etkisi fazladır (Aksın, 2003). Cumhuriyet sonrası dönemde ise nüfus, ticaret yollarının değişmesi ve diğer 

çeşitli nedenlerle, hızla azalmıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 sonuçlarına göre; ilçe 

merkezinde 1063 kadın, 1026 erkek olmak üzere 2089 kişi yaşarken, belde ve köylerde 1390 kadın, 1500 erkek 

olmak üzere 2890 kişi yaşamaktadır. Toplamda 2453 kadın ve 2526 erkek olmak üzere 4979 nüfus 
bulunmaktadır (TUİK, 2016). 
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3.4. Kemaliye’de Kültür Turizmi Ürünleri 

Kemaliye ve ilçelerinde Ekim 2011 itibariyle toplam 68 adet anıtsal yapı ve 117 adet sivil mimari yapı 

tescil edilmiştir (ÇEKÜL, 2011). İlçeye bağlı köylerin hemen hemen hepsi kendine özgü doğası, mimari yapısı 
ve anıtlarıyla sit alanı olabilecek nitelikler göstermesine karşın, ilçede sadece ilçe merkezi sit alanı ilan 

edilmiştir (KEMAV, 2011).  

 

3.4.1. Kemaliye (Eğin) Evleri 

Kuruluşundan bu yana çeşitli kültürlerin yaşam alanı olan Kemaliye’de evler ortak kültürün izlerini 

yansıtmaktadır. Eğin evleri doğal çevre ile uyumlu mimarinin en önemli örneklerindendir. Kemaliye evleri, 

topografya yapısına uygun olarak konumlanmış ve "mağ" adı verilen, 3-3,5 metrelik aks sistemiyle yapılmıştır. 
Araziyi ekonomik kullanma zorunluluğu nedeniyle, evler kademeli olarak şekillenmiş, yatay değil düşey 

olarak düşünülmüş ve tek katlı evler yerine iki, üç ya da dört katlı evler tercih edilmiştir. Evlerin birçoğu eğimli 

araziye yaslanır. Dolayısıyla, Kemaliye Evleri’nin her bir katından açılan kapılardan ya bir sokağa ya da bir 
bahçeye çıkılabilir. Genelde yapı alanına göre oldukça büyük olan bahçeler, mülkiyet sınırlarını belirleyen 

alçak duvarlar dışında görsel kesintiye uğramadan konutlar arasında eğimli yeşil alanlar oluşturmakta, bu da 

yerleşimin mekânsal yapısında yeşil dokunun egemenliğini sağlamaktadır (Taçoral ve Ulukavak Harputlugil, 

2011). 
Genelde üç katlı olan Kemaliye evlerinin alt katları, hizmet katı olarak işlev görmektedir. Bahçe ile 

bağlantısı olan bu kat soğukluk, kiler ve odunluk olarak kullanılır. Ana katlar -taş duvarın üstü ile başlayan 

ahşap katlar- yaşam mekânları olarak düzenlenmiştir. Divanhane, selamlık, sofa ve mutfak bu katta bulunur. 
Üst katlarda genel olarak yatak odaları vardır. Son katın üzerinde bulunan rıhtım döşemeyle kaplı damlar ise, 

tarımsal ürünlerin işlenmesi ve kurutulması amacıyla kullanılmaktadır (Bortaçina, 2005). 

Kemaliye (Eğin) evlerinde dikkate değer bir cephe elamanı da kapılar ve kapı tokmaklarıdır. İster evin 

ana giriş kapısı olsun, ister oda kapısı olsun, ister ahır kapısı olsun, özellikle anahtarın sokulduğu deliği 
çevreleyen, yılan figürleri bulunmaktadır. Yılan figürü, Urartu ve Hitit uygarlıklarının da etkisiyle, koruyucu 

olduğuna inanıldığından hemen hemen bütün kapılarda mevcuttur (Demirsoy, 2009).  

 
3.4.2.Kemaliye’de Dini Yapılar 

İlçede Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma pek çok cami vardır. Ait olduğu dönemin özgün 

mimarî özelliklerini koruyan Melik Ahmet Paşa Camii, Taşdibi Camii, Apçağa Köyü Camii, Başpınar 
Köyünde bulunan Salimağa Camii, Orta Camii, Yeşilyamaç Köyü Camii, Dörtyolağzı Camii, Hacı Yusuf 

Camii, Emin Efendi Camii, Esertepe Köyü Camii, Armağan köyündeki Abbasağa Camii, Yeşilyurt Köyü 

Camii, Buğdaypınarı Köyü Camii ve Ocak köyündeki Eski Camii önemli camilerdir (Akpınar, 2004). 

Kemaliye (Eğin)’de bulunan türbeler arasında en önemlisi Hıdır Abdal Sultan Türbesi’dir. Kemaliye’ye 
bağlı Ocak Köyünde bulunan türbe, büyük Anadolu erenlerinden Karaca Ahmet’in oğluna aittir. Anadolu 

Aleviliğinin önemli kutsal mekânlarından biri olan türbe ve Ocak köyü, özellikle yaz mevsiminde yoğun 

ziyaretçi akımına uğramaktadır. Ocak Köyü, türbesinin yanında, Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve ülkemizin ilk köy müzesi olan, Ali Gürer Müzesi, tarihî camisi, modern konukevi, güneş enerjili 

hamamı ve helikopter pistiyle ilçenin belli başlı turistik merkezlerinden birisidir. İlçede ayrıca Sırakonak köyü 

yakınında bulunan Yakup Halife Türbesi, Toybelen köyünde bulunan İmam İdris Efendi Türbesi ve Başpınar 
köyü Yazılar mevkiinde bulunan Koçu Baba Türbesi de önem taşıyan türbelerdendir (Akpınar, 2004). 

Kemaliye (Eğin) ilçe merkezi, bucak ve köylerinde kalıntıları günümüze ulaşmış çok sayıda kilise ve 

şapel bulunmaktadır. İlçe merkezinde bulunan Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi yerleşim yerinin üst 

sınırında harabe halindedir ancak yine ilçe merkezinde bulunan ve bugün bir bölümü kafeterya, bir bölümü 
etnografya müzesi, bir bölümü de gazenne kumaşı dokuma atölyesi olarak kullanılan Surp Kevork Kilisesi 

görülebilir niteliktedir. Diğer taraftan Esertepe (Şırzı) Köyünde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş bir kilise bulunmaktadır (Bulut, 2006). 
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3.4.3.Kemaliye (Eğin) Çeşmeleri ve Köprüleri 

Kemaliye’de çeşmeler genellikle sokak ya da bir yapının duvarı ile birlikte veya evlerin bahçeleri içinde 
inşa edilmişlerdir. Genellikle taş malzemenin kullanıldığı, kitabeleri ile dikkat çeken ve sade bir kurgunun 

görüldüğü bu eserler, sivri ve yuvarlak kemerli düzenlemeye sahip ön cephelerine göre gruplandırılmıştır 

(Bortaçina, 2005). 
Bölgede Karasu Irmağı ve kolları üzerinde kurulmuş ve bazıları Keban Barajı’nın suları altında kalmış 

köprüler, mimarî özellikleri ve ilginç hikâyeleriyle dikkat çekmektedir. Şırzı Köprüsü, Venk Köprüsü, 

Gözaydın (Bizmişen) Köyü Köprüsü, 1991 yılında tescilli anıtsal yapılar arasına alınan ancak bugün 

korunamadığı için yıkılmış olan Yuva (Geruşla) Köyü Köprüsü, 20 yıllık büyük bir mücadele sonucunda 
Erzincan’ın eski valisi merhum Recep Yazıcıoğlu önderliğinde devlet, halk birlikteliği ile yapılan ve Ayşe 

Kulin’in “Köprü” isimli romanına konu olmuş olan Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü, Miran Çayı üzerinde 

bulunan Kemer Köprü ilçede tarihi öneme sahip olan diğer köprülerdir (Akpınar, 2004). 
 

3.4.4.Kemaliye’nin Tarihi Kalıntıları 

Kemaliye’de, birçoğu Keban Baraj Gölü’nün suları altında kalmasına rağmen, çeşitli uygarlıklardan 
günümüze ulaşmış birçok kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan Ençiti (Topkapı) Harabeleri, Harap Pazar Şehir 

(Sabus Harabeleri), Dilli Vadisi, Pingan Harabeleri ilk çağlardan günümüze ulaşan yerleşim alanlarıdır; Roma 

Mezarlığı, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları Roma Dönemi izlerini taşıyan yerleşim alanlarıdır (Mert, 

2007). 
 

3.4.5. Kemaliye’nin Folklorik Kültürü, El Sanatları ve Yöresel Yiyecekleri 

Kemaliye’nin zengin geçmişi, çok kültürlü yapısı, tarihi ticaret ve kervan yolları üzerinde bulunuşu 
folklorik kültürünün de özgün bir biçimde zenginleşmesini sağlamıştır. Türk müziği içerisinde özel bir yeri 

olan ve gurbet ve hasret temalarının yoğunlukla işlendiği Eğin havaları (Akpınar, 2004) ve çoğunlukla Eğinli 

kadınların dile getirdiği Eğin manilerinin Kemaliye folklorik kültüründe özel bir yeri vardır.  

Yörede Enver Gökçe, Ahmet Kutsi Tecer, Ali Vecdi Bingöl gibi çok değerli ozanlar yetişmiştir. Enver 
Gökçe’nin doğup, büyüdüğü Çit Köyünde, ünlü ozanın kişisel eşyalarının sergilendiği bir müze 

oluşturulmuştur. Ahmet Kutsi Tecer’in köyü olan Apçağa Köyünde ise Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi 

oluşturulmuştur.  
Eğin halısı yöresel motifleri, mavi boyalı atkı ipliği ve saç örgüsü şeklinde örülmüş kenar saçakları ile 

Türkiye el dokuma halıcılığındaki yerini almıştır. İlçenin geleneksel el sanatlarından biri de gazenne olarak 

adlandırılan bez dokumacılığıdır. Eskiden evlerdeki tezgâhlarda pamuk ipliğinden dokunan ve değişik 
renklerde boyanan Kemaliye’ye özgü gazenne kumaşı, günümüzde Kemaliyeli Kadınlar Derneği’nin 

girişimleriyle projelendirilerek yeniden hayata döndürülmeye çalışılmaktadır. Eğin yemenisi diye bilinen ve 

sağ-sol kalıp düzeninin aynı oluşuyla dikkat çeken ayakkabılar, daha çok özel gün ve gecelerde giyilmektedir. 

Eğin yemenisi günümüzde bazı ayakkabı fabrikalarında yapılmaktadır. İlçe merkezinde, kilise binasının bir 
bölümünde kurulmuş olan Kemaliye Etnografya Müzesi’nde Kemaliye’nin eski el sanatlarından çeşitli 

örnekler görülebilir (Akpınar, 2004). 

Kültür ve doğa turizminin gelişmesinde yöresel yiyeceklerin ve mutfak kültürünün ayrı bir yeri vardır. 
Özellikle yörede yetiştirilen meyve ve sebzeler ile doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkiler pek çok yemek 

ve tatlının yapımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kurutulmuş armut ve kayısı kavurması, kuru incir 

ve kayısı dolması, pestil kavurması, pestil çullaması, gülengü, oricik, tutuni, lök, zülbiye, ayva kalyesi, çılbır, 
kara tarhana, borani, fasulye cevizlemesi, kiriş, göbek, kenger kavurması, kenger bulaması, çöven, zetirin ve 

börülceli çorba bunlardan bazılarıdır (Akpınar, 2004). 

 

3.5.Kemaliye’de Doğa Turizmi Ürünleri 

Kemaliye (Eğin) zengin kültürünün yanı sıra, el değmemiş doğal güzelliği, florası, faunası, kendine 

özgü topografyası, vahşi hayvanlarıyla çok özel bir habitat sergilemektedir. Kemaliye’de 15 milyon yıl önce 

denizlerin çekilmesi sonucunda kara görünmüştür. Böylece Kemaliye’yi çepeçevre saran Munzur Dağları 
görkemli kalker yapılar olarak ortaya çıkmış ve bu kalkerli yapıların Fırat Nehri’nin önemli bir kolu olan 

Karasu tarafından aşındırılması ile Kemaliye (Eğin) vadisi şekillenmiştir. Kemaliye, çevresinde çok sert 
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karasal iklimin yaşanmasına karşın, doğal yapısı itibariyle yer yer Akdeniz iklimi yaşanarak, oldukça ılıman 

bir ekolojik yapı göstermektedir. Buna bağlı olarak birçok bitki ve hayvan türü, düşük rakımdan yükseklere 
doğru yerleşerek, çok zengin bir biyo-çeşitliliği oluşturmuştur. (Demirsoy, 2011). Kemaliyeli ünlü bilim insanı 

Prof. Dr. Ali Demirsoy öncülüğünde, Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK ve Erzincan Üniversitesi katkılarıyla, 

Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek 
Yüksekokulu’nda Türkiye’de bulunan en kapsamlı etnografik - tabiat müzesi kurulmuştur. Müzenin ismi Prof. 

Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi’dir. Etnografik sunumla başlayan bu müze zamanla doğal varlıkları ve 

jeolojik yapıları da sergilemeye başlamıştır. 

 
3.5.1.Kemaliye (Eğin)’de Doğal Yaşam 

Kemaliye, kuzey ülkelerinden buzul dönemlerinde göç ederek, Türkiye’de ancak birkaç yerde sığıntı 

halinde kalan önemli bir tür olan Salamandranın (Yöre halkı tarafından yağmur böceği olarak adlandırılır) 
konakladığı bölgelerdendir. Yine birçok yörede soyu tükenmiş dağ keçisi, kurt, tilki, yabani domuz, ayı, su 

samuru, vaşak, keklik ve birçok yırtıcı kuş türü Kemaliye’de yaşamlarını sürdürmektedir (Demirsoy, 2011). 

2006 yılında TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliği ile ve Prof. Dr. Ali Demirsoy’un önderliğinde 
Kemaliye’nin ekolojik değerleri proje kapsamında araştırılmıştır. 3 yıl süren araştırmada Kemaliye’nin sadece 

%60’ı taranabilmiştir. Bu araştırmada Kemaliye’de 160 tanesi endemik tür ve 15 tanesi de literatürde 

bulunmayan endemik tür olmak üzere 2400 tür tespit edilmiştir. Bunlardan 1800’ü Prof. Dr. Ali Demirsoy 

Doğa Tarihi Müzesinde sergilenmektedir. Bunların dışında ayrıca 150-200 yıl boyunca nesli tükendiği 
düşünülen 2 tür daha bulunmuştur (Gültekin, 2013). 

Kemaliye’de fiziksel yapının oluşmasında akarsuların önemli rolü söz konusudur. Genel olarak 

kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda akan Karasu ve vadiye dik yönde akarak nehirle birleşen Küçükdere, 
Kadıgölü Deresi, Sütlüçeşme Deresi, Hasan Deresi, Koçan Deresi ve Pegir-Ariki Deresi ilçenin akarsu ağını 

oluşturmaktadır. Fırat Nehri’ne ulaşan derelerden en büyüğü, kasabayı doğu batı doğrultusunda keserek Fırat’a 

ulaşan Kadıgölü Deresidir (Bulut, 2006).  

 
3.5.2.Kemaliye’de Doğa Sporları 

Kemaliye ilçesinin benzersiz doğal güzellikleri ve hemen her türlü doğa sporuna elverişli coğrafi yapısı 

ülke turizmi için benzersiz bir kaynak olmaktadır.  
Kaya tırmanışları için en zor parkurları içeren ve yer yer 600 metreyi bulan sarp kayaları dağcılık sporu 

için cazibe oluşturmaktadır. 2004 yılından itibaren Kemaliye Doğa Sporları Şenliği bünyesinde Kemaliye, 

Dağcılık Federasyonu’nun temel eğitim kamp alanı olmuştur. Bu eğitimler sırasında zor ve kolay rotalar 
üzerine 50 adet iniş istasyonu kurulmuştur. Ayrıca hiking ve treaking gibi doğa yürüyüşleri için de çeşitli 

zorluklarda parkurlar belirlenmiştir. Bu parkurlar aşağıdaki gibidir (1’den 6’ya kadar sınıflanmış zorluk 

dereceleri vardır. En zor olanı 6’dır) (Güneysu, 2013); 

1) İpek Yolu Yürüyüş Parkuru: 7 km uzunluğundadır. Zorluk derecesi 3, toplam yürüyüş süresi ise 4 
saattir. 

2) Kanyon Seyir Alanı Yürüyüş Parkuru:8 km uzunluğundadır. Zorluk derecesi 4, toplam yürüyüş 

süresi 5 saattir. 
3) Geşo Gabanı Yürüyüş Parkuru: Foto safari için mükemmel bir parkurdur. 5 km uzunluğundadır. 

Zorluk derecesi 2, toplam yürüyüş süresi 3 saattir. 

4) Kırkgöz Yürüyüş Parkuru: 9 km uzunluğundadır. Zorluk derecesi 3, toplam yürüyüş süresi 4 saattir. 
5) Eğin Gabanı Yürüyüş Parkuru: Zorluk derecesi 5, toplam süre 7 saattir.  

İlçe içinden geçen Fırat Nehri’nin Karasu Kolu, akarsu sporlarından kano, rafting, su kayağı gibi su 

sporlarına güvenli parkurlar sunarken, bot safari yapılmasına da olanak sağlamaktadır. İlçenin Fırat Nehri’nin 

Keban Baraj Gölü’ne dönüştüğü noktada olması da başta kürek sporu olmak üzere göl sporlarının yapılmasına 
da imkân sağlamaktadır. Karasu 2. düzeyde zorluk derecesine sahiptir. Yamaç paraşütü, base jump, yelken 

(delta) kanat, ultralight ve mikrolight uçuş sporları yörede yapılabilen doğa sporu etkinliklerindendir. Yamaç 

paraşütü ile 1.500 m. yüksekliğe kadar çıkabilen atlayış alanları mevcuttur. Kemaliye’nin doğal eğimli yolları, 
dağ bisikleti için de özgün parkurlar sunmaktadır. Her yaşa ve zorluk derecesine uygun çeşitli parkurlar 

mevcuttur (Güneysu, 2013).  
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Kemaliye’de Karanlık Kanyon, Karasu Vadi tabanına son derece dik bir biçimde inen ve yüksekliği yer 

yer 400 ile 500 m’ye yaklaşan birbirine paralel iki yakanın yaklaşık 9 km boyunca karşılıklı olarak ilerlediği 
muhteşem bir kapalı eko-sistemdir. Bu nedenle canyoning ve ziplining sporları için iddialı kulvarlar 

sunmaktadır. Diğer taraftan Kemaliye yüksek yaylaları, köy ve mezralarıyla ATV safari, off-road ve enduro 

motor kullanıcılarına da önemli parkurlar sunmaktadır. Yine Kemaliye’de bulunan Ala Mağarası, Cırikoğlu 
Mağarası, Çatal Mağarası, İki Gözlü Mağara gibi birçok mağara da mağaracılık sporuna elverişli mağaralardır. 

 

3.6.Kemaliye’de Kültür ve Doğa Turizminin Gelişim Süreci 

Kemaliye’de turizmi geliştirme çabaları, 1978 yılından itibaren her yıl düzenlenen Kemaliye Kültür 
Şenlikleri ile başlamış ancak 2003 yılında Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı’nın (KEMAV) kurulmasıyla 

hız kazanmıştır. Vakıf 2004 yılında “Kemaliye (Eğin) Vali Recep Yazıcıoğlu 1. Doğa Sporları Şenliği”nin 

yapılmasına öncülük etmiştir. Şenlikler Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri olarak devam etmektedir. Şenlikler 
kapsamında ilçeye dünyaca ünlü sporcular, sporculuk federasyonları, ulusal ve uluslararası basın mensupları, 

siyasetçiler, bürokratlar gelmektedir (KEMAV, 2012). 

Şenlikler ve turizm sezonu (Nisan-Eylül) içerisinde ilçeyi her yıl yerli ve yabancı uyruklu ortalama 
14.000 kişi konaklamalı olarak ziyaret ederken, ortalama 15.000 kişi de günübirlik olarak ziyaret etmektedir. 

Ziyaretçilerin özel ilgi alanlarına göre Kemaliye ilçe merkezine gelme sebepleri yaklaşık olarak aşağıdaki 

tabloda gösterildiği gibidir (Aldırmaz Akkaya, 2013); 

 
Tablo 1. Kemaliye’ye Gelen Turistlerin Özel İlgi Alanlarına Göre Dağılımı 

 

Özel İlgi Alanları 

Yıllık Ortalama 

Katılımcı Oranı 

(%) 
Doğa ve Tarih Araştırmaları 3 

Fotosafari – Doğal Hayatı Gözlemleme 7 

Bireysel Kültür Turları 30 

Camii, Kilise, Türbe Ziyaretleri* 20 

Doğa Sporları 10 

Anlaşmalı Acenta Aracılığıyla Gelenler 30 

TOPLAM 100 
*Genellikle kiliseleri görmek için Ermeniler gelmektedir. 

 

Kemaliye ilçe merkezinde işletilen konaklama işletmeleri 160 yatak kapasitesine sahiptir. Bunun yanı 
sıra evlerde ve kamp alanlarında konaklama imkânı da vardır.  Doluluk oranı turizm sezonunda (Nisan – Eylül) 

yaklaşık olarak ortalama %60’ı bulurken, sezon dışında yaklaşık olarak en fazla %5’dir. Kemaliye’de 

doğrudan turizm geliri elde eden 18 adet işletme bulunurken; market, kasap vb. gibi 18 işletme ile yoğun 

dönemlerde evlerinde konuk ağırlayan ve yöresel ürünlerini satan yerel halk da dolaylı olarak kazanç 
sağlamaktadır. (Aldırmaz Akkaya, 2013). 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Özgün yaşam alanları, doğal doku, yerele özgü yaşam biçimleri, kültürel ve tarihi değerler, kırsal 

alanlar, geleneksel mimari turizm aktiviteleri açısından çekici değerlerdir. Bu çekiciliklerin değerlendirilmesi, 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kitle turizminin aksine koruyucu ve yaygınlaştırıcı özellikleriyle 

öne çıkan alternatif turizmin bir öğesi olan kültür ve doğa turizmi ile sağlanabilir. Yerelde sürdürülebilir 
kalkınma çalışmalarında önemli bir araç olan kültür ve doğa turizmi, kırsal alanda halkın ekonomik ve sosyal 

yaşam standartlarına ulaşmasını sağlayarak, kırdan kente göçü azaltmaktadır.    

Gerçekleştirdiğimiz bu araştırma kapsamında, kültür ve doğa turizmi için büyük bir potansiyele sahip 

olan Kemaliye (Eğin) ilçesinde, gelişen kültür ve doğa turizmi faaliyetlerinin yerel halkın ekonomik ve sosyal 
refaha ulaşmasında ve doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma altına alınmasında önemli bir etkiye sahip 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı ile turizm hizmeti veren işletme 

sayısı ve istihdam oranında da her geçen yıl artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, ilçenin en önemli 
sorunlarından biri olan, ekonomik çaresizliklerden dolayı şehirlere göç olgusunu azaltmaktadır.  

Araştırmada ayrıca turizm faaliyetlerinin bütün bir yıla yayılamamış olduğu ve turizm yoğunluğun 

sadece birkaç ayla sınırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum girişimci olmak isteyen bölge halkının sürekli 
gelir sağlayamama düşüncesiyle geri çekilmesine neden olmakta ve sağlanan kısa dönemli istihdam koşulları 

da çalışanlar açısından güvencesiz işlere dönüşmektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın sonuçlarına birincil ve ikincil veri kaynakları kullanılarak 

ulaşılmıştır. İlçeye gelen turist sayısı ile turizm gelirlerine, yeterince kayıt altına alınmadığı için, resmi 
kayıtlarda ulaşmak imkânsızdır. Bu nedenle araştırmada verilen istatistiki bilgilere ilçede faaliyet gösteren 

işletme, kamu kurumları ve STK temsilcileri ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır.  

Elde edilen bulgular ve kültür ve doğa turizmi ile ilgili genel kabulleri dikkate alarak ilçede kültür ve 
doğa turizminin geliştirilmesi ile ilgili bazı öneriler geliştirilebilir. Bu öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

• Kemaliye ilçesinde kültür ve doğa turizmi aktivitelerinin bütün bir yıla yayılabilmesi ve bölgede 

yaşayan herkesi kapsaması için plansız bir gelişimden ziyade planlı bir gelişim süreci takip edilmeli 

ve planlama çalışmalarına, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, bölgede yaşayan halkın geniş 
katılımı sağlanmalıdır.  

• Kültür ve doğa turizminin ürünleri, yöreye özgü kültürel ve doğal varlıklardır. Bunların büyük 

kalabalıklar tarafından kullanılması zamanla yok olmalarına sebep olmaktadır. Bunun önlenebilmesi 

için belirli dönemlerde yoğunlaşan ziyaretçi sayısının sınırlandırılması ve aralıklı dönemlere yayılması 

gerekir.  

• İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler kayıt altına alınmalı ve kayıtlar sorumlu kuruluşlarca 
denetlenmelidir. Bu hem planlama çalışmalarında daha verimli sonuçlara ulaşılmasını hem de turizm 

çalışmalarının bölgesel ve ülke bazında daha doğru izlenmesini sağlar.  

• İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bütün harcamaları faturalandırılmalı ve bunun da denetimi 

sorumlu kuruluşlarca yapılmalıdır.  
Alternatif turizm türlerinden biri olan kültür ve doğa turizmi, kitle turizminin aksine çevreye ve yerel 

halka duyarlı bir turizm türüdür. Kültür ve doğa turizmi faaliyetlerinin sürdürülebilirliği de çevreyi ve doğal 

kaynakları koruyarak, yerel halkın kültürüne uyum sağlayarak mümkün olabilir. Aksi bir uygulamanın kitle 
turizminin yarattığı olumsuzlukların benzerlerini yaratması kaçınılmazdır. 
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ÖZET 

Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynaklar bakımından zenginliği ve bu zenginliklerin turizme amaçlı 
kullanımından elde edilebilecek kazanımlar dikkate alındığında, su altı dalış turizminin Türkiye turizmi 

açısından önemli bir nitelik taşıdığını ifade etmek mümkündür. Türkiye’de su altı dalış turizminin 

gerçekleştirilebileceği birçok destinasyon olmakla birlikte su altı dalış turizmi ile ilgili bilimsel temellere 
dayalı bir gelişim süreci yaşanmadığı ve konu ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, uluslararası açıdan önemli bir su altı dalış destinasyonu 

olarak kabul edilen Antalya ili Kaş İlçesi örneğinde, su altı dalış turizminin Kaş bölgesine kültürel, ekonomik 

ve çevresel etkilerini belirleyebilmek ve su altı dalış turizminin sürdürülebilirliğine yönelik öner iler 
getirebilmektir. Bu kapsamda, bölgedeki dalış turizmi paydaşlarının (bölgede bulunan dalış okulları ve dalış 

eğitmenlerinin) görüşleri, nitel araştırmalarda veri elde etmek amacıyla kullanılan mülakat tekniğinden 

yararlanılarak, 21 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış soru formu hazırlanmış ve tarafların görüşleri görüşme 
yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular yorumlanarak Kaş bölgesinde dalış turizmine ilişkin 

mevcut durum ortaya konulmuş olup söz konusu turizm türünün bölgede geliştirilmesine yönelik öneriler 

sunulmuştur. Aynı zamanda bu araştırma, elde edilen sonuçlar doğrultusunda konu ile ilgili sınırlı literatüre 
katkılar yapılabilmesi ve su altı dalış turizmine ilişkin sektör temsilcilerine uygulamaya yönelik öneriler 

getirilebilmesi açısından da oldukça önemli olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Özel ilgi turizmi, Sualtı dalış turizmi, Alternatif turizm, Kaş. 

 
 

DIVING OF UNDERWATER TOURISM CURRENT STATUS, 

PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT: 

A CASE STUDY OF KAŞ 

 

ABSTRACT 

When the richness of Turkey’s natural and cultural sources and the possible gains of tourism from these 
sources and the possible gains of tourism from these sources are considered, it is very possible to say that 

diving tourism has an important position for Turkish tourism. Although there are many destinations suitable 

for diving tourism in Turkey, it is comprehended that a progress period of scientific research has not been 
accomplished and there are very few studies on diving tourism. So the aim of this research is to determine the 

cultural, economic and environmental impacts of diving tourism and to bring about sustainable suggestions for 

Kaş destination which has an international important place for diving tourism. Data are based on the results of 

21 semi structured questionnaire filled in by the diving tourism stakeholders in Kaş. According to analyzed 
results, the present situation of Kaş tourism is stated and recommendations for the diving tourism development 

in Kaş were presented. At the same time this research is considered as a very important contribution to the 

literature on the subject and recommendations for the application 
 Keywords: Special Interest Tourism, Underwater Tourism, Alternative Tourism, Kaş. 
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1. GİRİŞ 

 
Dünyada özellikle 1990’ların ortalarından itibaren gündeme gelen alternatif turizm kavramı, denizin, 

güneşin ve sahillerin kaynak olarak kullanıldığı kitle turizmine alternatif olarak gelişen turizm çeşitlerini 
yansıtmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 8). Tüm yıla yayılma özelliği ve değişik hedef kitlelere hitap 

etmesi de alternatif turizm türlerine ilgiyi artırmıştır (Sezgin ve Ünüvar, 2009: 401). Alternatif turizm çeşitleri, 

ülkenin/bölgelerin sahip olduğu altyapı, üstyapı olanakları ve tamamlayıcı hizmetler ile doğal, kültürel ve 
toplumsal kaynakların farklılığına bağlı olarak değişebilmektedir (Demir ve Demir, 2004: 95). Türkiye, zaman 

zaman altyapı ve üstyapı yatırımlarında yetersiz kalsa da, kültürel, doğal ve tarih değerler bakımından oldukça 

zengindir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması gereğinin fark 

edilmesi ile birlikte, plan ve projeler gündeme gelmeye başlamıştır (Gülbahar, 2009: 166).  
Bu kapsamda yapılan ilk çalışmalar Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda görülmektedir. 

Söz konusu planlarda, kitle turizminin yanında bireysel turizmin ele alınması ve kültürel, kış, av, su sporları, 

festival, sağlık ve gençlik turizmi gibi alternatif çeşitlerin değerlendirilmesi ve teşviki için gereğinin yapılması 
yer almaktadır. Yedinci beş yıllık Kalkınma Planı’nda, Deniz turizmi birliği yasası çıkartılarak, yabancı 

bayraklı yatlara 5 yıl süre ile Türkiye’de kalma, Türk karasuları ve limanları arasında gezi ve spor amacıyla 

serbestçe dolaşabilme olanağı sağlanmıştır (Gök ve Sarı, 2010: 558). Turizmi çeşitlendirme, turizm sezonunu 
uzatabilmek ve değişen turist ihtiyaçlarını/isteklerini karşılayabilmek için sekizinci ve dokuzuncu beş yıllık 

kalkınma planlarında da ilgili konuya yer verilmektedir. 2000’lere girerken Türkiye’nin kirlenmemiş denizi 

ve Akdeniz ve Ege sahilleri, uluslararası turizm pazarında öne çıkan avantajlara sahiptir (Gülbahar, 2009: 157).  

Türkiye’nin sahip olduğu kıyıların tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması arkeolojik 
değerler bakımından ülkeyi zengin kılmaktadır. Dolayısıyla, Anadolu’nun coğrafi konumu ve sahip olduğu 

boğazlar tarih boyunca ticaret gemilerini Anadolu kıyılarında yer alan limanlara çekmelerine ya da bu kıyılara 

yakın seyretmelerine neden olmaktaydı. Eski Çağ’da Anadolu’yu çevreleyen denizlerde gemiler, yol gösterici 
cihazlarının bulunmaması nedeniyle kıyılara yakın seyretmiş, sis, bilinmeyen kayalıklar ya da ani gelişen 

fırtınalar nedeniyle bir kısmı kıyılara yakın batmıştır. Bu durum Türkiye kıyılarını su altı dalış turizmi ve su 

altı arkeolojisi açısından oldukça cazip kılmaktadır (İMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Sektörü Raporu, 
2012: 206). Görüldüğü gibi Türkiye, su altı dalış turizmi için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda bu 

araştırmanın amacı, uluslararası açıdan önemli bir su altı dalış destinasyonu olarak kabul edilen Antalya ili 

Kaş İlçesi örneğinde, su altı dalış turizminin mevcut durumu ve sorunları belirlemek ve su altı dalış turizmine 

ilişkin öneriler getirebilmektir.  
 

1.1. Su Altı Dalış Turizmi 

Turistlerin değişen istekleri, bilinmeyene olan özlemleri ve keşif içgüdüsünü turizm sektöründe yeni 
eğilimleri beraberinde getirmektedir. Su sporlarına olan ilginin artması ve giderek gelişen su sporları 

yatırımları, yeni bir turizm dalı olan "Su Altı Dalış Turizmi" kavramını ortaya çıkarmaktadır. Su altı dalış 

turizmi; su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, fotoğraflamak, filme almak ve 

sportif balık avlama amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen 
konaklama ve ağırlama hizmetleri içine alan bir turizm çeşididir (Yaşar, 2011: 36). Özel ilgi turizmin en 

başlarında gelen dalış turizmi pahalı bir ilgi alanıdır. Kullanılan ekipmanlar, dalış yerlerinin özelliği ve 

çeşitliliği bu pahalılığa neden olmaktadır. Yılda 10 milyon Avrupalı turistin dalış için Mısır’a gittiği göz önüne 
alınırsa (Erkut ve Paker, 2014: 134) bu ilginin son derece önemli bir potansiyel olduğu düşünülebilir. 

Avrupa’da bulunan 4 milyona yakın sertifikalı dalıcının dörtte biri,  hem yeni dalış deneyleri kazanmak hem 

de farklı yerlerde dalış yapmanın zevkini yaşayarak dalmak için her yıl farklı bölgeleri ziyaret etmektedirler 
(Top vd., 2003: 8). 

 Güney Avustralya Great Barrier Reef - SS Yongala Batığı, Bahama Adaları, Kanada-Baffin Adası, 

Papua New Guinea, Milne Bay, Mısır Kızıldeniz Aida II Batığı, Güney Afrika Ümit Burnu-Beyaz Köpek 

Balığı, Brezilya-Frenando de Noronha, Endonezya-Komodo, Maldiv Adaları, Kaliforniya-Channel 
Adaları dünyada bilinen en önemli dalış noktaları arasında yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan 

Türkiye’ de su altı dalış turizmi son derece önemli bir özel ilgi turizmi olarak yerini almaktadır. Birçok dalış 
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mevkiinde su altı dalış turizminin sürdürülebilirliği için çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların birçoğu hala 

devam etmektedir.  
Bu çalışmalar sayesinde Türkiye’ de önemli hale gelen birçok su altı destinasyonu bulunmaktadır. Kaş 

Flying Fish (Antalya), Büyük ve Küçük Resif (Bodrum), Afkule (Fethiye), Ayvalık Deli Mehmet (Balıkesir), 

Kalkan Açıkları (Antalya), Tekirova Adalar (Antalya), Çanakkale - Saros, Minnoş Adası ve Minnoş Resifleri, 
Sivriada (İstanbul), Gökova Kocadağ (Muğla), Datça Hisarönü (Muğla) bu destinasyonlardan bazılarıdır. 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015) 

Türkiye’de bulunan dalış destinasyonların özel bir konumda olmasının temel nedeni tarih çağları 

boyunca önemini yitirmemiş olan coğrafi konumudur. Anadolu’nun coğrafi konumu ve sahip olduğu boğazlar 
tarih boyunca ticaret gemilerini Anadolu kıyılarında yer alan limanlara çekmekte ya da bu kıyılara yakın 

seyretmelerine neden olmaktadır. Eski çağda Anadolu’yu çevreleyen denizlerde seyreden gemiler, yol 

gösterici cihazlarının bulunmaması nedeniyle kıyılara yakın seyrediyor, sis, bilinmeyen kayalıklar ya da ani 
gelişen fırtınalar nedeniyle bir kısmı kıyılarımıza yakın batmıştır (Erkut ve Paker, 2014: 55).  

Bu durum Türkiye kıyılarını su altı dalış turizmi açısından oldukça cazip kılmaktadır. Türkiye kıyıları; 

Kızıldeniz, Kanarya Adaları, Maldiv Adaları, Papua Yeni Gine ve Avustralya’nın kuzey ve doğu kıyılarında 
tropikal denizlerin çok zengin flora ve faunasına sahip değildir. Ancak Doğu Akdeniz Havzası’nda Türkiye 

kıyılarının bazı kesimleri çok iyi korunmuş durumdadır ve nispeten deniz flora ve faunası bakımından da 

zenginlik göstermektedir. Yanı sıra su altı arkeolojik değerleri ile su altı dalış turizminde yer edinebilir. Ancak 

su altı arkeolojik değerlerimizin korunması ve yağmalanmaması için bu değerlerin bulunduğu kıyı kesimleri 
dalışa yasak alanlar olarak koruma altına alınmaktadır. Ayrıca Türkiye’de su altı dalış turizmi, turizmin 

çeşitlendirilmesi sürecinde üzerinde durulması gereken seçeneklerden biridir (Yaşar, 2011: 34). 

 

1.1.1. Su Altı Dalış Turizminin Ekonomik ve Çevresel Etkileri 

Turizm sektörü, dünyanın en önemli ve gelir getirici sektörlerinden biri olması dolayısıyla, 20. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren ülke politikalarında önemli yer tutmaktadır (Gülbahar, 2009:152). 2023 Turizm 

Stratejisi incelendiğinde turizm gelirlerini arttırılmak amacıyla,  turizm çeşitlerinin arttırılarak sezonun on iki 
aya yayılması planlanmaktadır. Turizmi çeşitlendirmek bölgesel kalkınma içinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Dünya’daki uygulamalara bakıldığında ekoturizm kapsamında yer alan su altı dalış turizminden 

oldukça gelir elde edildiği görülmektedir.  
Nitekim Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından hazırlanan Ekoturizm Sektör Raporu 

(2012)’na göre, Florida Keys Bölgesi’nde yapılan dalışlar, yıllık 75 Milyon ABD doları gelir sağlamaktadır. 

Karayip Adaları’nda büyük ölçüde ekoturizmden oluşan turizm endüstrisi 2008 yılında 27,1 Milyar ABD 
Doları hacme ulaşmıştır. Karayip Adaları’nda sadece resif ziyaretlerinden km2 başına tahmini olarak 100.000-

600.000 ABD Doları gelir sağlanmaktadır. Kosta Rika’yı ziyaret eden ekoturistlerin %46’sı Amerika ve 

Kanada, %16’sı AB ülkelerinden olup ortalama bir turist en az 1.000 ABD Doları harcamaktadır. Ekvator’daki 

Galapagos Adaları’na ziyaret, 80’li yıllardan itibaren hızla artmış ve bugün yıllık 60.000 ziyaretçi sayısına 
ulaşılmıştır. Bu gezilerin Ekvator ekonomisine katkısı yıllık 100 milyon ABD Doları üzeri olmuştur. Hollanda 

Antilleri’nde scuba diving yapan turistlerden 25 ABD Doları ücret alınmaktadır. Ada sadece scuba diving’den 

yıllık 30 Milyon ABD Doları gelir sağlamaktadır. Avustralya’da bulunan, 345.950 km2 alanı kaplayan Dünya 
Mirasları Listesi’ndeki Great Barrier Reef Marine Park’ı 1,6 milyon turist ziyaret etmekte ve sadece bu 

turistlerden 1 Milyar Avustralya Doları (988 Milyon ABD Doları) gelir elde edilmektedir. Söz konusu gelirler 

doğrudan su altı dalış turizminden elde edilmese de, su altı dalış aktivitelerinin bu gelirde büyük bir rolü olduğu 
kesindir. Dolayısıyla dünya turizm pazarında oluşan bu ilgiden Türkiye’nin payına düşenin alınabilmesi için 

daha fazla yatırımların ve projelerin yapılması gereklidir. 

Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşık 8.500 km’lik kıyı şeridinde yaklaşık olarak 3 000 bitki ve hayvan 

türü bulunmaktadır (Top vd., 2013: 5). Bu değerlerin korunması çevre konusunda bilinçlenmeyle mümkün 
olacaktır. Dalış turizmine elverişli bölgelerde su altı değerleri büyük öneme sahiptir. Bu bölgelerin korunması, 

geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekir. Bunun için sürdürülebilir turizm projelerine yerel 

halkın planlama aşamasından itibaren katılımı da çok önemlidir. Bu güvenin ve işbirliğinin oluşabilmesi sabır 
ve zaman gerektirir. Bir sürdürülebilir turizm projesinin başarısı yöre halkının memnuniyetiyle doğru 

orantılıdır (Akşit, 2007: 455).  
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Bilinçsizce yapılan dalış aktiviteleri sonucunda hem doğal hayat tahrip edilmekte hem de su altı 

değerlerine zarar verilmektedir. Dalış teknelerinin attığı demirler, tabanın kazılması sonucunda zeminde 
oluşan bitkilere zarar vermektedir. Su altında bulunan endemik balık türlerinin sportif balıkçılık adı altında 

avlanması, su altı ekosistemine verilen zararın bir başka boyutudur (Sualtı Araştırma Derneği, 2016).  SAD 

(2009) tarafından Bodrum-Kaş bölgesinde yapılan araştırma sonuçları, büyük bir ekosistem tahribatının 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Sağlıklı bir ekosistemde yaklaşık 12-20 metrelere kadar üzeri algler 

(yosunlar) ile kaplı olması gereken kayaların, adeta nükleer bir patlama olmuş gibi çıplak ve çorak durumda 

olması endişe vericidir (Sualtı Araştırma Derneği, 2016).  

Turizm çeşitleri arasında önemli yeri olan dalış turizminin geliştirilmesi için çevrenin ve su altının 
korunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu konu üzerinde yerel halkı bilgilendirilmesi için projelerin yapılması 

ve eğitimlerin verilmesi ihtiyaç halini almaktadır. Turizmin sürdürülebilirliği açısından su altı dalış faaliyetleri 

ve ekosistemin korunması konusunda yerel halkın ve turistlerin bilinçlendirilmesi, kuralların belirlenip 
yasaların sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.  

  

1.1.2. Türkiye’de Önemli Su Altı Dalış Destinasyonları 

Ülkemizin ılıman iklimi sayesinde dört mevsim dalış yapılabilmesi büyük bir olanaktır. Zengin sualtı 

coğrafyası ve batıklar dalış sporu yapan insanların ilgisini çekmektedir. Dünyada en önemli 50 dalış 

merkezinden biri Antalya-Kaş ilçesidir. Sualtı dünyası çok çeşitli olan Kaş, batıklar, mağaralar, kanyonlar, 

resifler, tüneller, uçaklar ve sualtı canlılarının çeşitliliğinden dolayı önemli bir dalış merkezi haline gelmiştir 
(Erkurt ve Paker, 2014: 51). Türkiye’de bulunan önemli su altı dalış merkezleri hakkında kısaca bilgiler 

aşağıda verilmektedir. 

Kaş Flying Fish (Antalya): Yunanistan’a ait olan Meis Adası ile Kaş arasındaki son dalış noktasıdır. 
Yörenin diğer adı da Flying Fish’dir. Dalış bölgesine giderken tekneden etrafa bakıldığında su üzerinde 

sıçrayan uçan balıkları görmek mümkündür. Su altında da dalgıçlara eşlik etmekte olan bu canlılar, yörenin 

sakinleridir. 5 metrelerde başlayan resifin ilk metrelerinde bile bu canlılarla karşılaşılabilir. Resif 80 metreye 

kadar derinleşmektedir. 35 metreden sonra renklenen kayaların etrafında, kuma yatmış iri orfozlar ve akyalar 
görmek mümkündür (Şenok, 2011). 

Kaş Uçak Batığı (Antalya): İkinci Dünya Savaşı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 

Meis Adası yakınlarında batan üç pervaneli İtalyan savaş uçağı 57 metrede görülmeye başlamakta ve kuyrukla 
diğer metal parçaları meyil nedeniyle 70 metre derinliğe kadar uzanmaktadır. Enkazın etrafında patlamış ve 

hala aktif olduğu tahmin edilen cephaneler bulunmaktadır. Tekirova'nın açıklarında bulunan küçük adalardan 

oluşmuş bir dalış bölgesidir. Etrafında birçok dalış bölgesinin bulunması, çok çeşitli derinliklere sahip olması 
dip yapısının Antalya'ya oranla zengin olması, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en 

popüler dalış bölgelerinin içinde yer alır. Kemer yat limanından aşağı yukarı 45 dakika mesafededir (Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, 2015). 

Uluburun Antik Batığı: Kaş ilçesinin 8.5 km güney doğusunda uzanmakta olan Uluburun'un doğu 
kıyısından 60 metre açıkta yatan batık M.Ö 14. yüzyıla ait bir yük gemisi kalıntılarıdır. 1984 yılında başlanılan 

dalışlar sonucu geminin 61 metre derinliğe kadar yuvalanmış, eşsiz yükü gün yüzüne çıkartılmıştır. Çıkarılan 

eserler günümüzde Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2015). 

B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı: Antalya’nın Manavgat ilçesi yakınlarında, 200 m açıkta yatan 

batık, 1944 yılında Romanya üzerindeki bombalama görevini yerine getirdikten sonra Kıbrıs'taki üssüne 
dönmek üzere hareket eden "Hadley's Harem" isimli B-24 tipi Amerikan savaş uçağına aittir. 1995 yılında 

yapılan çıkartma çalışmalarında uçağın kokpiti su yüzüne çıkarılmış, bir süre Cengel jandarma karakolunda 

kaldıktan sonra İstanbul'daki özel müzelerden birine götürülmüştür. Uçağın kalan kısmının çıkarma 

çalışmaları sürmektedir. Uçağa dalış özel izin gerektirmektedir (Demirtaş, 2012: 1083). 
Kemer: Türkiye’nin en çok dalış okullarının bulunduğu bu dünyaca ünlü turistik belde, bünyesinde 

çeşitli dalış alternatifleri bulundurmaktadır.  Hemen Antalya liman girişinde bulunan Fransız askeri nakliye 

gemisi 20-32 metre derinliklerde yatmaktadır, genelde bulanık olan su batık meraklıları için oldukça 
ilginçtir. Kemer Marinası açıklarında 33 metre kumluk dipte yatan Paris Batığı, her dalıcının ziyaret etmesi 

gereken bir batıktır. Tekirova açıklarındaki Üç Adalar çeşitli dalış türlerini gerçekleştirilebildiği bir bölgedir. 



162    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Bölgenin zengin bir dalış noktası olan kanyonda iri vatozlar ve her çeşit balık görülebilir. Üç adalar, mağara 

dalışı için de idealdir. Ağustos ve eylül aylarında, orkinos sürüleriyle karşılaşıldığı gibi fok balığına da 
rastlanabilir. Yine bu sular makro ve gece fotoğrafçılığı için uygundur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015).  

Kalkan (Antalya): Kalkan açıklarında uzun yıllar evvel batmış olan Sakarya batığı ile İngiliz kargo 

gemisi batığı bölgenin en popüler dalış noktalarıdır. Kanyon biçiminde bir yarıktan aşağı inildiğinde içerisinde 
her tür balığın yaşadığı bu batıklara ulaşılabilir. Batıklar 15 ile 65 metre arası derinliktedir ve bölgenin en 

önemli özelliği sualtı bitkileri yönünden de zengin olmasıdır. Her seviyeden dalgıcın, istedikleri noktadan 

dalabileceği ender yerlerden biri olarak tanınır (Top vd., 2013: 9). 

Bodrum: Dünyanın sayılı sualtı müzelerinden birini barındıran Bodrum bütün güzellikleri yanında 
sualtı turizminde Türkiye'nin dışarıya açılan penceresidir. Bodrumun doğusundaki Orak adası derinliği, 

mağaraları, rengarenk süngerleri ve 100 metreyi geçen doğu duvarıyla bir dalış cennetidir. Sığ yerlerdeki taş 

formasyonu da ayrı bir güzelliktir. Oraklar tüm bir dalış gününü alacak zenginliğe sahiptir. Antik kalıntıya da 
rastlanabilen Kargı ve Köçek adalarının 20-30 m derinlikleri, makro fotoğrafçılık için uygun irili ufaklı pek 

çok canlı barındırmaktadır. Köçek adası yolunda bulunan 19 metredeki resif' dalınması gereken bir noktadır. 

Bu resifte avlanma yapılmadığı zamanlar her türlü canlıyı görebilirsiniz. Çatal adası ve karşı sığlıklar, Gemitaşı 
bahçesinin kıyıları dalış için ilginç noktalardır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015).  

Saros-Bebek ve Minnoş Kayalıkları (Çanakkale): İstanbul’a yakınlığı sebebiyle, iş hayatını 

aksatmadan hafta sonu dalış yapılabilecek en ideal yerlerden biri olarak bilinir. Yörede bulunan barınak, otel 

ve kamp sahaları dalışa gidenlere konaklama imkanı sağlamaktadır. Türkiye’nin belki de en renkli duvarları 
buradadır. 30-40 metrelerde her oyukta böcekle karşılaşmak mümkündür. Kırmızı denizyıldızları, deniz 

salyangozları, müren, iskorpit balıkları açısından oldukça zengindir. En önemli özelliği derinlerde her kaya 

kovuğunda böcek veya istakoz yavrusu görmenin mümkün olmasıdır(Top vd., 2013: 9). 
 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 
Türkiye’nin doğal ve kültürel kaynaklar bakımından zenginliği ve buna bağlı olarak da su altı dalış 

turizminden elde edilecek ekonomik ve çevresel kazançlar dikkate alındığında su altı dalış turizmi, turizm 
açısından önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, uluslararası 

açıdan önemli bir su altı dalış destinasyonu olarak kabul edilen Antalya ili Kaş İlçesi örneğinde, su altı dalış 

turizminin Kaş bölgesine kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerini belirleyebilmek ve su altı dalış turizminin 

sürdürülebilirliğine yönelik öneriler getirebilmektir. Kaş’ın su altı dalış turizm destinasyonu olarak 
değerlendirilmesine yönelik sınırlı çalışmanın bulunması ve araştırma sırasında elde edilen bulgular ile su altı 

dalış turizminin bölgeye sağlayacağı katkıların belirlenmesi açısından önem bu araştırma arz etmektedir. 

 

3. YÖNTEM 

 
Araştırmanın evrenini Antalya ili Kaş ilçesinde bulunan dalış turizmi paydaşları (bölgede bulunan dalış 

okulları ve dalış eğitmenlerinin) oluşturmaktadır. Araştırma, Kaş ilçesinde faaliyet gösteren 15 dalış okulunda 

görev alan 25 kişi ile gerçekleştirilmiş olup, Kaş’daki su altı dalış turizmi ile ilgili mevcut durum, dalış turizmi, 

dalış turizmine yönelik faaliyetler ve Kaş ilçesinde su altı dalış turizmini geliştirmek için yürütülen çalışmalar 
olmak üzere dört alt başlıkta 21 adet soruyu kapsayan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak yüz 

yüzde görüşme yöntemi ile bulgular elde edilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanarak, konuyla 

ilgili öneriler getirilmiştir.  
 

4. BULGULAR 

 
4.1. Dalış Turizmi ile İlgili Mevcut Durum  

Kaş ilçesinde su altı dalış turizminin mevcut durumuna yönelik katılımcılara yöneltilen sorular 
doğrultusunda elde edilen bulgular incelendiğinde, Kaş ilçesinde faaliyet gösteren dalış okullarının bir kısmı 

sadece yaz sezonunda, diğer kısmı ise yıl boyunca faaliyetlerine devam etmektedir. Su altı dalış turizminin yaz 

sezonu 15-20 Nisan da başladığı ve en yoğun aylar olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olduğu 
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belirtilmektedir. Yıl boyunca su altı dalış hizmeti veren işletmeler ise kış aylarında genelde hafta sonları 

yoğunluk olduğunu belirtmekte ve bunun nedeni olarak genellikle üniversite, dernek ve kulüp gruplarından 
oluşmasının etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Yapılan mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, yaz sezonunda ilçede bulunan dalış 

okullarında ve eğitmen olarak görev yapan yaklaşık 200 personelin bulunduğu, sezon dışında bu sayının 50 
personele kadar düştüğü vurgulanmaktadır. Yaz dönemi olan altı aylık süre içerisinde sabah ve öğleden sonra 

olmak üzere günde iki kez dalışlar gerçekleştirilmektedir. Dalış yapanların sayısı belli dönemlerde değişkenlik 

gösterdiği, ortalama olarak ise Kaş ilçesinde bir yıl boyunca 50,000-70,000 kişi dalış yaptığı belirtilmiştir. 

Katılımcılar bu sayının sabit olmayıp hava koşullarına, turizm hareketlerine, ekonomik krizlere vb. etkenlere 
bağlı olarak değişebileceğini de belirtmektedirler. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Kaş’a su altı dalış turizmi için genellikle İngiltere, Almanya, Hollanda, 

Belçika ülkelerinin tercih ettiği, yaş grubu açısından değerlendirildiğinde ise 10 ile 73 yaş aralığında yer alan 
turistlerin katıldığı belirlenmiştir. Bu turizm türünü en fazla 25-40 yaş aralığında yer alan bireylerin tercih 

ettiği ayrıca vurgulanmaktadır. Daha genç yaş gruplarının ise daha çok şnorkel ile dalış yapmayı tercih ettiği 

ve bu dalış şeklinin gün geçtikçe daha fazla ilgi gördüğü de belirtilmektedir. Ayrıca,  su altı dalışına yabancılar 
kadar yerli halkın da ilgi gösterdiği, özellikle 15-20 yaşından beri bu sporlarla ilgilenen yerel halkın çok fazla 

olduğu, meslek açısından değerlendirildiğinde ise bölgede görev yapmakta olan memurlar daha fazla ilgi 

göstermekte olduğu ifade edilmektedir. 

‘Gelen dalıcıların ilk dalışlarımı yoksa profesyonel olarak dalış yapanlar var mı?’ sorusuna ilişkin 
soruya görüşme sonucu şu yanıtlar verilmiştir;  

Genellikle bu turizm çeşidine katılan kişilerin en az bir kez dalış yapmış olduğu ve tecrübelerinin 

bulunduğu belirtilmekte olup, su altı dalış turizmini denemek ve su altı güzelliklerini görmek için daha önce 
dalış yapmamış kişilerinde oldukça fazla olduğu ifade edilmektedir. Tecrübeli dalıcılar için daha derin yerler 

tercih edilirken, tecrübesiz olan dalıcılar için başta korku ve alışma nedeniyle daha sığ yerler tercih edildiği 

belirtilmiştir. Sığ yerlerin tercih edilmesinin nedeni ise su altına zarar vermelerini engellemek olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca, tecrübeli dalıcılar için bireysel, tecrübesiz dalıcılar için ise grup halinde dalış 
yapıldığı çalışma sırasında tespit edilmiştir. 

‘Bölgede yaklaşık kaç dalış noktası vardır?’ sorusuna ilişkin elde edilen bulgularda, Kalkan bölgesini 

de ele aldığımızda bölgede yaklaşık kırk tane dalış noktasının bulunduğu belirtilmiş olup, en çok tercih edilen 
dalış noktasının ise “Flyingfish (uçan balık)” olduğunu belirlenmiştir. Bu noktada II. Dünya savaşı sırasında 

batmış olan uçak batığının bulunması ve en önemli özelliğinin ise etrafının çok derin olması, ayrıca ortasında 

yaklaşık altı metrelik bir mercan kayalığının bulunmasından kaynaklandığı katılımcılar tarafından ifade 
edilmektedir. Bu nedenle bu noktada balık popülasyonun fazla görüldüğü belirtilmektedir. Diğer popüler 

noktalardan birisi de ‘Kanyon Dalış Noktası olduğu, daha çok tecrübeli dalıcıların dalış yaptığı ve daha çok 

tercih edilmesinin ise topografik yapısından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Hem doğal bir batık hem de 

görüntüsü tercih edilmesinde etkili olduğu katılımcılar ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda belirlenmiştir. 
Kanyon dalış noktasının sonra ise en çok talep gören diğer bir nokta ise ‘Dimitri Batığı olup, en önemli özelliği 

3 metreden birden 19 metre derinliğe ulaşması olduğu vurgulanmıştır. Tercih edilen diğer noktalar arasında 

Oasis Bankosu, Deve Taşı, Likya Batığı olduğu katılımcılar tarafından belirtilmektedir. 
 ‘Tüplü dalışlara oranla şnorkel dalışlara katılım olmakta mıdır?’ sorusuna ilişkin elde edilen bulgular 

ise şu şekildedir; dalış türleri arasında tüplü dalışlar en çok yapılan dalış türüdür. Şnorkel dalışları tüplü 

dalışlara oranla çok fazla katılımın olmadığı bir aktivitedir. Görüşme sonucunda taraflar, daha önce şnorkel 
dalış yapanların daha sonra tüplü dalışa geçtikleri ve şnorkel dalışı ise bir daha gerçekleştirmediklerini 

belirtmiştir. Ancak buna rağmen şnorkel dalışların da potansiyel sağladığı elde edilen bilgiler arasındadır. 

‘Tam donanımlı bir dalış ekipmanı ile yapılan bir dalışın ortalama fiyatı ne kadardır?’ sorusuna ilişkin 

olarak ise Kaş ilçesinde tam donanımlı bir ekipman ile yapılan dalışın müşterilere maliyetinin yaklaşık olarak 
50 TL’yi bulduğu katılımcılar tarafından ifade edilmektedir. Ancak dalış tarafları bu rakamın her dalış okulu, 

özel eğitmen ve acenteler tarafından değişiklik gösterdiği de belirtmektedirler.  

Yaklaşık olarak 15 dalış okulu olduğu düşünüldüğünde dalış turizminden elde edilen gelirlerin Kaş 
ekonomisi üzerinde önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Özellikle yabancı turistlerden elde edilen döviz 

girdisi ve dalış turizminin Kaş ekonomisi içinde yer alan diğer sektörlere olan etkisi belirtilmiştir. Özellikle 
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yiyecek-içecek ve eğlence sektörü bu sektörlerin başında gelmektedir. Örneğin; tatilini sadece dalış yapmak 

için planlayan bir kişi destinasyonda hem konaklama hem yiyecek içecek hem de eğlence sektörüne döviz 
girdisi sağlamaktadır. 

‘Dalış için gelenlerin ortalama kalış süreleri ne kadardır ve hangi tür konaklama tesisini tercih ederler?’ 

sorusuna ilişkin olarak ise, dalış tarafları, dalış için gelenlerin kalış süreleri sezonun durumuna göre farklılık 
gösterdiğini, grup olarak gelenlerin hafta sonlarını daha çok tercih etmekte olduğunu ve kalışlarının ise 4 ile 7 

gün arasında, kış dönemlerinde ise 2 ile 4 gün arasında değiştiğini belirtmektedirler. Ayrıca bireysel dalıcıların 

yaz dönemlerinde kış döneminden daha uzun süre kaldıkları da elde edilen bilgiler arasındadır. 

Dalış için gelenler konaklama ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik durumları en belirleyici etken olduğu, 
yurt dışından gelen yabancıların çoğunlukla biraz daha lüks yerleri tercih ettiği, ancak grupların ise maddi 

açıdan uygun olan tesisleri tercih ettiği belirtilmektedir. Aynı zamanda Kaş’ın tercih edilebilir önemli bir dalış 

destinasyonu haline gelmesinde, bölgede yer alan maddi açıdan uygun yerlerin etkili olduğu vurgulanmaktadır. 
Tüm bu bulguların yanında görüşme yapılan katılımcılar önemli bir husus olarak dalışları 

gerçekleştirirken uydukları yasal zorunlulukları belirtmektedir. Bu kurallar hem dalıcının güvenliği için hem 

de su altının korunması için konulmuş olup, su altı dalışı için belirlenen yasal uygulamalar ve bölgede 
yürütülen çalışmalar bir sonraki bölümlerde aktarılmaktadır. 

 

 
4.2. Dalış Turizmi İçin Yapılan Faaliyetler  

Hem ülkemizde hem de dünya standartlarında sportif dalışın limiti 30 metre olarak belirlenmiştir. Bu 

limit dalış okulları tarafından uyulması zorunlu bir kuraldır. Buradaki amaç ise hem dalış yapanların 
güvenliğinin sağlanması hem de fiziksel açıdan güvenliktir. Eğitim amaçlı dalışlarda ise bu derinlik 42 metreye 

kadar yasal olarak çıkabilmektedir. Ancak, bu sınırdan sonraki derinliklere ise özel eğitim ve teknik dalışlar 

ile inilebilmektedir. Bu sınırlar dalış okullarının kendilerinin belirledikleri sınırlar olmayıp, 03.03.1990 tarih 

ve 20450 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘‘Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara 
İlişkin Yönetmelik’’ ile belirlenmiştir (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2013). 

Dalış okullarının tamamında dalışlardan önce dalıcılara ait bir takım bilgiler toplamaktadırlar. Bunun 

nedenini ise, dalışlardan önce veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir problem ve sağlık sorunları karşında 
daha önceden önlem alarak hem onların güvenliğini sağlamak hem de kendilerini korumak amaçlıdır. Bu amaç 

doğrultusunda, genel olarak sağlık muafiyet formu kullanmaktadır. Bu formda dalıcılara bir takım sorular 

sorulmakta ve sorulan sorular sonucunda dalışa engel ve risk oluşturacak herhangi bir hastalık veya rahatsızlık 

tespit edildiğinde dalışa izin verilmemektedir. 
Kaş bölgesinde bulunan tüm dalış okulları Kaş Su Altı Derneği (KASAD) üye olarak faaliyetlerine 

devam ettiklerini belirtmişlerdir. Yapılan su altı çalışmaları, projeler ve yasal düzenlemeler vb. her türlü 

işlemler KASAD aracılığı ile yürütülmektedir. 
Dalış okullarının dalgıçları ve gönüllü kişilerin de katıldığı bir takım doğal çevreyi ve su altını korumaya 

yönelik faaliyetler KASAD tarafından yürütülmektedir. Dalgıçlar ve gönüllü kişiler eşliğinde kaymakamlık ve 

belediyenin de desteğiyle belirli dönemlerde su altı temizliği yapılmakta olup, daha önceki dönemlerde Kaş 
limanı çevresinde geniş kapsamlı olarak bir temizlik dalışı gerçekleştirilmiştir. Bu kampanya ‘Akdeniz’de 

Başka Kaş Yoktur’ adıyla bilinmekte olup, kaymakamlık desteğiyle sahil güvenlik gözetimi altında yapılmıştır 

(WWF- Turkey, 2012) 

Dalış kulüpleri genellikle tüplü ve şnorkel dalışları ile ilgili uygulamalar yaptıkları için sportif balıkçılık 
(zıpkın avcılığı) ile ilgili çalışma ya da uygulamalar gerçekleştirmediklerini belirtmişlerdir. Dalış eğitmenleri 

normal koşullarda sportif balıkçılığın yasak olmadığını ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun bir kolu 

olduğunu ve yasal düzenlemeler içerisinde yapılmakta olduğunu, bazı balık türlerinin avlanmasının ise 
tamamen yasak olduğunu belirtmektedirler.  

Yaz sezonunun sona ermesi ile birlikte dalış kulüpleri dalış sayılarını arttırabilmek için farklı 

kampanyalar, farklı gruplarla anlaşmalar yaparak satışlarını arttırmak durumunda kaldıklarını ve kış 
döneminde yoğun olarak üniversitelerin dalış kulüpleri ile çalıştıklarını belirtmektedirler. Bununla birlikte 

Ankara-İstanbul başta olmak üzere birçok kulüp Kaş’a dalış için kış aylarında geldiği, dalış okulları yaklaşık 

40 üniversite ile kış dönemlerinde çalışmakta olduklarını ifade etmektedir. 
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Yapılan mülakat sonucunda dalış okulları için yerel halkın oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sebeple dalış okulları yerel halk için mutlaka belli indirim uyguladıklarını ve belli aralıklarla özendirici 
uygulamalar yapmak durumunda olduklarını ifade etmektedir. Özendirici uygulama olarak, öğrenci ve 

öğretmenler için fiyat konusunda belli oranlarda indirimler yaptıklarını belirtmektedirler. 

Dalış için gelen kişilere sağlık muafiyet formunda belirtikleri bilgilerin yanında iletişim adresleri de 
dalış kulüpleri tarafından istenmektedir. Bunun nedeni ilerleyen dönemlerde oluşturulacak ya da yapılacak 

aktiviteler ve promosyonlar gibi konularda bilgilendirmek, kısaca süreklilik sağlayarak müşteri memnuniyeti 

oluşturmayı amaçladıklarını ifade etmektedirler. Dalışlardan sonra yazılı ve sözlü olarak istek ya da 

şikâyetlerin alındığı, bunların değerlendirilerek gereken uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
Sektördeki dalış eğitmenleri yeterli eğitime ve tecrübeye sahip olmasının gerekliliğini vurgulayan dalış 

eğitmenleri, eğitim konusunda öncelikle teorik eğitimin önemli olduğunu ancak asıl önemli olanın temelde 

aldığı eğitim olduğunu belirtmektedirler. 
 

4.3. Dalış Turizmi Yönelik Sorunlar 

Turizmin sürdürülebilirliği su altı dalış turizminin sürdürülebilirliği üzerinde etkilidir. Sürdürülebilir 
kalkınmanın en yaygın tanımı 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan tanımdır. 

Bu tanıma göre kalkınma; ‘gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan 

kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Jeffery, 2006; akt. Çelik, 2006: 20). 

Su altı dalış turizminin önemli bir gelişim ivmesi gösterdiği dikkate alındığında, sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında bilinçli olarak yapılan dalışların etkisi büyük ve etkili olduğu, ayrıca eğitmenlerin bu konuya 

önem ve emek vermektedirler. Aynı zamanda yapılan bilinçsiz dalışların verdiği zararları önlemek ve su 

altında bulunan doğal güzelliği korumak amacıyla birçok yasal düzenleme yürürlüktedir. Bu yasal 
düzenlemeler Kaş bölgesinde bulunan dalış tarafları tarafından önemsendiği ve tüm dalış noktalarında 

uygulandığı vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de turizmin deniz, kum, güneş olarak algılanması 6 aylık bir süreç içerisinde sınırlı kalmasına 

ve turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilemekteydi. Ancak, son yıllarda alternatif turizm türleri ile 12 aylık 
bir sürece yayılması toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel açıdan gelişme sağlamakla birlikte elde edilen 

gelir üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır.  

Katılımcılar ulaşım koşullarından dolayı bölgenin turizm potansiyelinin olumsuz yönde etkilendiğini 
belirtmektedirler. Özellikle havaalanlarının bölgeye uzak olması, yolculuğu sevmeyen turistler için diğer 

destinasyonlara yönelmelerini gündeme getirdiği, yol düzenlemelerinin uzun zamandır yapılmaması ve yol 

levhalarının az olması ulaşım açısından sıkıntı yarattığı belirtilmektedir. Bununla birlikte yayaların kullandığı 
yerlerin otopark olarak kullanılması ve sokak aralarının da dar olması zorluklar arasında ifade edilmektedir. 

 Ayrıca, katılımcılar tarafından Kaş ilçesinin pahalı olması bir sorun olarak dile getirilmektedir. 

Konaklama işletmelerinin henüz yeterince gelişememiş ve az olmasından dolayı ekonomik açıdan turistleri 

düşündürdüğü vurgulanmaktadır. Aynı zamanda restoranların ve eğlence mekanlarının da pahalı olması diğer 
bir etken olarak belirtilmektedir. Ayrıca, restoranlarda Akdeniz mutfağının yanı sıra birçok mutfağın da 

sunulması pahalı olmasına ve eğlence mekanlarının az sayıda olması da sorun teşkil ettiği vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, uygulanan vergilerin yüksek olmasının doğal olarak fiyatlara yansıdığı ve turistleri ekonomik olarak 
zorladığı ifade edilmektedir. 

Dalış teknelerinin eski ve donanımlarının yetersiz olması su altı dalış turizmi için ayrı bir sorun 

oluşturduğu, konuyla ilgili Turizm Bakanlığının teşvikler sağlayarak bu sorunlara çözüm yaratacak 
planlamalar yapmasının gerekli olduğunu belirtmektedirler. Dalış teknelerinde bulunan görevliler de bundan 

rahatsızlık duyduklarını belirterek, şamandıra kurulması konusunda ısrarcı davrandıklarını ifade etmektedirler. 

Dalıcıların eğitim almalarına karşın bilinçsizce dalış yapmalarının da ayrı bir sorun olduğu, bunun için ise 

yeterince eğitim verilmesi ve yasal zorunlulukların açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Kaş bölgesindeki en büyük sorunlardan bir diğeri ise atık olduğu, tekneler bu konuda çok titiz davrandığı 

ancak bölgeye gelen turistler açısından oldukça zorlukla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Katılımcılar, katı 

atıkların hem su yüzeyine hem de suyun altına inmesi su altı canlılarına büyük ölçüde zarar verdiğini 
belirtmektedir. Bu doğrultuda, KASAD birçok uygulama ile bu sorunu çözme konusunda kararlı davranışlar 

geliştirdiği belirtilmektedir. Yılın belli zamanlarında su altı temizleme projelerinde öncülük yapan KASAD 
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aynı zamanda teknelerin katı atık boşaltmasına da izin vermediği, zaten bu konuda titiz davranan dalış tekneleri 

limanda kendilerine ait olan özel rögarlara belli aralıklarla boşaltım yaptıklarını belirtmektedir.  
Reklam ve tanıtımlarının yeterli düzeyde yapılmaması önemli bir sorun olarak ifade edilmekte ve bu 

sorun Kaş bölgesinin hem gelişmesini hem de ekonomik açıdan yetersiz kalmasına neden olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu durum hakkında katılımcılar ilgili kurumların daha fazla ve etkin tanıtım yapması 
gerektiği düşünmektedir. Bölgede bulunan reklam ve tanıtım firmalarının yeterli çalışmaları yaptıklarını ancak 

tanıtım ve reklamların geniş kitlelere ulaşabilmesi için daha büyük kurumlar tarafından desteklenmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Ziyaretçilerin yaşadıkları deneyimleri yakınlarına anlatması en iyi tanıtım aracı 

olarak görülmekte ve bunun için turistlere konuksever davranıldığı ve memnun kalmalarını sağlamaya 
çalışılmasının gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Ancak çalışma kapsamında görüşülen dalış tarafları 

(seyahat acentaları, dalış okulları ve eğitmenler) yine de tanıtım çalışmalarının yetersiz olduğunu 

belirtmektedir. 
Kaş’ta kış aylarında dalışa gelen turistlerin dalış zamanları dışında vakit geçirebilecekleri aktivitelerin 

ve rekreasyon alanlarının olmaması başka bir sorun olarak belirtilmektedir. İlgili kurumların Kaş’ta bulunan 

boş arazileri kullanılabilir duruma getirmeleri ve yeterli aktiviteleri sağlamasının gerekliliği katılımcılar 
tarafından belirtmektedir. Turistin boş zamanlarını değerlendirememesi bölge için olumsuz imaj yarattığı ve 

bu duruma çözüm getirilmesi bölge turizmi açısından önem taşıdığı vurgulanmaktadır.   

Kaş’ın ekonomisinin büyük bir bölümünü turizmin oluşturduğu düşünüldüğünde, doğrudan ve dolaylı 

olarak istihdam üzerinde de büyük bir etki yaratmakta olup, yöre halkının da sürdürülebilirlik çerçevesi 
içerisinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlamalarına neden olmaktadır. Bölge içerisinde yapılan çalışmalar 

ve uygulamalar hem diğer bölgeler için örnek teşkil edeceği hem de bölgede turizmin sürdürülebilir anlayış ile 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bunun için ilgili kurumların su altı dalış çalışmalarına yönelmelerini sağlamak 
ayrı bir önem taşımaktadır. 

 
4.4. Kaş İlçesinde Su Altı Dalış Turizmini Geliştirmek İçin Yürütülen Çalışmalar   

Denizlerde oluşturulan deniz koruma alanları, turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin doğrudan bağlı olduğu 

hassas deniz eko sistemlerinin korunması için en önemli araçtır. WWF-Türkiye, Güney MedPAN Projesi 

kapsamında WWF Akdeniz Ofisi (MedPO) ve Garanti Bankası işbirliğiyle Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nin Deniz Koruma Alanı ilan edilmesine yönelik çalışmalarını 2008-2012 arasında gerçekleştirmiştir. 

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi kapsamında yerel ve 

merkezi yönetimler, balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur tekne sahipleri bir araya gelerek Kaş-Kekova Deniz 

Yönetim Planı hazırlanmış ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürütülen dalış, balıkçılık ve tur 
tekne faaliyetlerinin alanın biyolojik çeşitliliğini koruyacak şekilde düzenlenmesi için alanın zonlama haritası 

çıkartılmıştır. WWF-Türkiye, Deniz Yönetim Planı’nın etkin ve etkili bir şekilde uygulanması için alanda 

çalışmaya devam etmektedir (WWF Turkey, 2010). Bu bilgiler doğrultusunda yapılan mülakatta ‘Kaşta 
uygulanan projeler ve uygulanan diğer uygulamalar hakkında bilgi veriniz?’ sorusuna yönelik bulgularda ise 

yapılan diğer çalışmalar katılımcılar tarafından şu şekilde belirtilmiştir;  

• Tanıtım çalışmaları için broşürler oluşturma, 

• İletişim ve eğitim faaliyetleri ve diğer etkinlikler (Ör. WWF-Türkiye tarafından şamandıraların 

yerleştirilmesi), 

• Kaş Su Altı Derneği (KASAD) ile birlikte yapay resif oluşturulması çalışmaları (“Akdeniz’de başka 
Kaş yoktur” projesi), 

• Eski sahil güvenlik teknesinin dalış turizmi için batırılmış olması, 

• Katı atık yönetimi, 

• WWF (Dünya Doğal Yaşam Vakfı) ile birlikte denizde bulunan bitkileri korumak ve deniz dibinde 

oluşan tahribatı önlemek için şamandıra sistemi kurulması, 

• Sportif balıkçılığın dalış ve yüzme bölgelerinde tamamen yasaklanması, 

• Deniz yönetim planının geliştirilmesi ve hazırlanması,  

• Su Altı Kültür Mirası Sanal Müzesi- Kaş Arkeopar Pilot Projesi 
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Turizm çeşitleri arasında büyük öneme sahip olan sualtı dalış turizmi, sadece bir bölge için değil, birçok 

bölge için geliştirilmelidir. Bu araştırmaların birçok bölgede uygulanması su altı dalış turizminin gelişmesi 
için çok büyük bir fırsat niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda çalışmaların, su altı dalış turizminin son yirmi 

yıldır ciddi potansiyele sahip olan Kaş bölgesinde yürütülmesi hem Kaş bölgesi için hem de Türkiye için büyük 

bir gelişim ve ekonomik katkı sağlamasında etkili olacaktır.  
Bölgenin ekonomik, çevresel, toplumsal ve kültürel olarak kalkınmasının özünde yatan anlayış 

sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Kaş bölgesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesi bölgeye en başta 

ekonomik ve sosyal alanda gelişmesine katkıda bulunmakta ve kültürel açıdan zenginleşmesini sağlamaktadır. 

Bölgede bulunan mevcut değerlerin korunması, geliştirilmesi ile tüketicilerin hizmetine sunmak asıl hedefler 
arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, özel ilgi turizmi içerisinde yer alan su altı dalış 

turizminin gelişmesine ve bu konu ile ilgili çok sayıda çalışmanın gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Bu 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar sadece su altı dalış turizmine değil bölgede bulunan tüm diğer 
turizm çeşitlerine de yansımaktadır. Bu çalışmaların sürdürülebilirlik anlayışı ile yürütülmesi bölgenin 

ekonomik açıdan büyük miktarda girdi sağlamasına, toplumsal açıdan birçok yan sektör ve bu turizm 

çeşidinden çıkar sağlamasına, kültürel açıdan bölgenin kültürünün daha iyi tanıtılmasını sağlayacak olup ve 
çevresel olarak ise bölgeyi daha ileri bir konuma taşıyacaktır. 

 

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Turizm sektörü hem turizmle doğrudan bağlantılı olan hem de dolaylı olarak bağlantılı olan birçok 

sektöre büyük bir gelir kaynağı olmakla birlikte istihdama da büyük katkı sağlayan bir sektör haline gelmiştir. 
Dolayısıyla, etkili bir turizm planlaması sektörden daha fazla pay alınabilmesine fırsat sağlayacaktır. Tercih 

edilen bir turizm çeşidi haline gelen su altı dalış turizmi üzerinde durulması ve değerlendirilmesi gereken 

önemli bir turizm çeşidi olup, Kaş’ın bu turizm çeşidi açısından farklılaşabileceği sayılı zengin 
destinasyonlardan biridir. 

Kaş ilçesinde nüfusun çok yoğun olmaması, üst yapının fazla dağınık olmaması ve yeni gelişmeye 

başlamış olması nedeniyle denizi çevresel etkilerden ve atıklardan diğer destinasyonlara göre daha az 
etkilenmektedir. Ayrıca Kaş kıyılarının özel çevre koruma bölgesi olması da etkili olan diğer önemli faktördür. 

Su altı canlılığının yanı sıra deniz suyunun temiz ve berrak oluşu, görüş mesafesinin uzunluğu su altı dalış 

turizmi açısından dünyanın en iyi ilk elli dalış bölgesi arasında gösterilmesine ve su altı dalış turizmi açısından 

önemli bir destinasyon olmasında etkilidir. Kaş ilçesi özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok 
dalış okulunun eğitim ve rekreasyonel amaçlı olarak en çok tercih ettiği dalış bölgelerinden birisidir. Bölgenin 

sakin olması, suyun temiz ve berrak olması, sualtı zenginliklerinin fazla ve tanınmış olması Türkiye’nin en 

önemli on dalış merkezi arasında yer almasında etkili olmaktadır. 
2011 yılı itibarı ile Kaş’ta yaklaşık 15 dalış kulübü bulunmakta ve bunlardan 12’si kendi kurumsal 

teknelerini işletmektedir. Bu işletmelerden yaklaşık 6 tanesi yıl boyunca faaliyet göstermektedir. Kaş bölümü 

içerisinde yaklaşık 36 dalış noktası bulunmaktadır. Kaş Sualtı Derneği (KASAD)’ne göre, Kaş’ta yılda 

ortalama 50.000 ile 70.000 arasında kişi dalış yapmaktadır. Bu sayı ise işletme başına 2.000-3.000 olarak 
bildirilen yıllık müşteri sayısına dayanarak hesaplanmıştır. Sezon süresince, dalışların %90’ı önceden 

planlanarak ve rezervasyon sistemi ile gerçekleştirilirken; sezon-dışında ise dalışların yaklaşık %40-50’si kapı 

müşterilerin ikna edilmesi yoluyla gerçekleşmektedir (WWF- Turkey, 2010). 
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, yanıt veren katılımcılar 

sürdürülebilir bir turizm için ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları ile dikkat çekmektedir. Dalış 

turizminin sezonun daha uzun bir süreye yayılmasına etkisi nedeniyle yaklaşık olarak tüm yıla yayılan turizm 
faaliyetleri söz konusudur. Deniz turizmi için yoğunluk dönemleri Haziran-Kasım ayları olup, bu dönemden 

sonra devreye su altı dalışlarının girmesiyle ilçeye ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır. Dalış turizminden 

elde edilen gelirlerin belli bir düzende Kaş ekonomisi içinde dağılması, yerel halkın ekonomik açıdan refah 

düzeyine de katkı sağlamaktadır.  
Yaklaşık otuz civarında dalış noktasının bulunması, dalış turizmi açısından bir avantaj olarak 

değerlendirilebilir. Bu noktalarda bulunan batıklar, balık türleri ve su altı bitkileri hem yasal hem de yerel 

halkın girişimleri sonucu korunmakta ve geleceğe taşınması için gereken önemin verildiği görülmektedir. Su 
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altı turizmine bu yaklaşım şekli gelecek yıllarda arz ve talep oluşmasında etkili olacağı ve bu turizm türünün 

sürdürülebilir açısında önem taşımaktadır. 
Dalış turizmi, turizm ile ilişkili sektörlerle etkileşim içinde olduğundan dalışlardan elde edilen gelirlerin 

yerel ekonomi içinde önemli bir paya sahip olduğu araştırma sonucu elde edilen önemli sonuçlardan birisidir. 

Dalış yapanların sadece o bölgede dalışın yanı sıra, otel, pansiyon, restoran, bar vb. yerleri kullanması büyük 
ölçüde gelir sağlamaktadır. 

Araştırma sonucunda Kaş ilçesinde bulunan sualtı değerlerini korumaya önem verildiği ön plana çıkan 

önemli sonuçlar arasındadır. Bu önemin nedenlerinden biri, söz konusu turizm çeşidinin bölge için sosyo-

ekonomik yönden sağladığı getirilerin öneminin ilgili taraflarca yeterince iyi anlaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dalışlar büyük bir özenle gerçekleştirilip, su altı dünyası hakkında tarafların 

daha bilinçli olması için tecrübeli ya da tecrübesiz dalgı ayırt edilmeden gerekli eğitimler verilmektedir. Dalış 

okullarının üzerinde en çok durdukları konudan biri de su altında bulunan hiçbir nesneye dokunulmaması, ne 
amaçla olursa olsun su hiçbir şekilde gerek batıklardan gerek başka değerli eşyalardan su yüzüne çıkarılmasına 

izin vermemeleridir. Bunun sonucunda hem sualtı mirasları ve sualtı canlıları gerektiği gibi korunabilmekte 

hem de sualtı dalış turizminin sürdürülebilirliği sağlanarak, bölgenin gelecekte önemli bir dalış bölgesi 
olmasında büyük katkılar sağlanmaktadır.  

Ülkemizdeki kaynakların korunup sürdürülebilirliğinin sağlanması, sadece bölgenin kalkınmasını değil 

tüm ülkenin kalkınmasını ve turizm çeşitliliğinin artmasını sağlamaktadır. Dalış okullarının birçoğu yaz 

döneminde geri kalanları ise tüm yıl boyunca hizmet vermektedirler. Dalış turizmi de turizm endüstrisinin bir 
parçası olduğu için doğal olarak bazı faktörlerden etkilenmekte ve bunun sonucunda ise talepte değişimler 

görülebilmektedir. Bu sebeple dalış yapanların sayısı belli dönemlerde düşmekte ve belli dönemlerde 

yükselmektedir. Yapılan araştırmalara göre ortalama olarak Kaş ilçesinde bir sezon boyunca ortalama 50,000 
ile 70,000 dalış yapılmaktadır. Bu rakamlar dalış tarafları (acentalar, dalış okulları, eğitmenler) tarafından 

belirtilen tahmini rakamlardır. Dalış eğitmenleri bu sayının sabit olmayıp, hava koşullarına, turizm 

hareketlerine, ekonomik krizlere, ülkeler arası ilişkilere vb. etkenlere bağlı olarak değişebileceğini 

belirtmişlerdir. Ortalama olarak tam donanımlı bir dalış ekipmanıyla yapılan dalışın maliyeti 2014 yılı 
itibariyle 50 TL’dir ve toplam dalış yapan kişi sayısı ile bu rakam hesaplandığında Kaş ilçesinin dalış 

turizminden ciddi gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak dalış turizmi yerel halkın kalkınmasında rol 

oynayan önemli gelir kaynaklarından birisidir. 
Araştırma sonucunda elde edilen tüm bulgular göz önüne alınarak su altı dalış turizmin gelişimi, 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve konuyla ilgili literatüre katkı sağlaması bakımından aşağıda kamu kurum 

ve kuruluşları, özel sektör ve yeni araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur. 

• Su altı dalış turizmi bölgeye sağladığı ekonomik katkı ve bu turizm çeşidinin tercihinde gözlenen 
büyük gelişme, ileride en çok tercih edilen turizm çeşitlerinden biri olma olasılığını güçlendirmektedir. Bu 

bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarının su altı dalış turizmine yönelik uygulamalara önem vermesi, turizm 

açısından ülke düzeyinde pazarlama avantajı ve rekabet üstünlüğüne katkı sağlayacaktır. 

• Araştırma sırasında elde edilen bulgular dikkate alındığında, dalış noktalarında şamandıra 

uygulamasının gerekliliği tespit edilmiştir. Şamandıra uygulaması tüm dalış noktalarında uygulanması su altı 
canlı ve bitkilerinin zarar görmesini önleyerek, su altı zenginliğini olumlu yönde etkileyecektir. 

• Su altı dalış turizmine katılan herkesin tecrübeli ya da tecrübesiz olsun, dalış öncesi eğitim 

verilmesinin önemi sürdürülebilirlik ve su altı yaşamının korunması açısından etkilidir. Dolayısıyla, kamu 

kurum ve kuruluşları ile ilgili paydaşlar tarafından dalış öncesi verilen eğitimin içeriği ve kalitesinin 
incelenmesi, geliştirilmesi ve standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tecrübesiz dalıcıların su 

altında bilinçsizce hareket etmelerini ve su altından bulunan birçok maddeyi de su yüzüne çıkartmalarını 

önleyebilecek, yeni dalıcıları kontrol edebilecek ve kuralları benimsetebilecek nitelikli eğitmenler 
gerekmektedir. 

• Araştırmada su altı dalış turizmi ile ilgili tespit edilen bir diğer problem ise atıklardır. Bu probleme 

yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarının su altı temizleme faaliyetlerini yaygınlaştırması ve topluma bu konu 

ile ilgili eğitimlerin verilmesi farkındalık ve bilincin oluşturulmasında etkili olacaktır. Ayrıca, teknelerin atık 

sularına yönelik mavi kart uygulamasının geliştirilmesi pozitif yönde etkili olacaktır.    
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• Elde edilen bulgular sonucunda, Kaş bölgesinde su altı dalış turizminin gelişimesin de sürdürülebilirlik 

anlayışının olumlu katkısı görülmektedir. Bu doğrultuda, Kaş bölgesinde su altı dalış turizmi ile ilgili 

çalışmaların tüm ülke açısından özendirici ve örnek alınacak nitelikte olması Türkiye’deki diğer bölgelerin de 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

• Su altı dalış turizmi ilgili kurum ve kuruluşların bu konu ile ilgili yapılması gereken çalışmaların, 

tanıtımların ve reklamların daha fazla üzerinde durması gerekmekte olup, kurumlar tarafından su altı dalış 

turizmi taraflarına düzenli eğitimler verilmesi gerekmektedir. Eğer bu sorunlar çözülebilir ise Türkiye’de su 
altı dalış turizmi önemli bir özel ilgi turizmi haline gelebilecek ve bu turizm çeşidinin sürdürülebilirliği 

konusunda etkili bir katkı sağlayacaktır. 

• Araştırma sonucunda, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda, su altı dalış turizmi ile ilgili SAD’ın kapsamını genişletmesi ya da su altı dalış 

turizmi ile ilgili tüm bölge, il ve destinasyonları kapsayan büyük ölçekli bir sivil toplum kuruluşunun 
gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Su altı dalış turizmine yönelik uygulamaların standartlaştırılması bu turizm 

türünün gelişmesinde olumlu katkılar sağlayacaktır. Tüm dalış noktalarının kontrolünü sağlayan bu sivil 

toplum kuruluşunun geliştireceği uygulama ve kurallar su altı dalış turizminin gelişmesi ve sürdürülebilirliği 
açısından önleyici ve geliştirici etken olacaktır. 

• Bu araştırma Kaş ilçesinde faaliyet gösteren 12 adet dalış okulundaki çalışan, yönetici ve eğitmenlerle 

sınırlıdır. İleride yapılacak araştırmalarda uygulama alanı farklı su altı dalış turizm destinasyonlarının dahil 

edilmesi, ayrıca farklı paydaşları kapsayacak araştırmalar yapılması hem bu turizm çeşidine yönelik uygulama, 
önlem ve önerilerin belirlenmesinde hem de alternatif turizm açısından değerlendirilmesinde ilgili literatüre 

ve sektöre önemli katkılar sağlayacaktır.   
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ÖZET 

Kent ormanları kent alanı içinde veya yakın çevresinde yer alan ve insanlara rekreasyon imkanları 

sunabilen doğal ve yeşil alanlardır. Dolayısıyla da toplumun psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunurlar. 
Kent ormanlarının çevreye olan etkileri de göz ardı edilmemelidir. Su kaynakları, temiz havası, ekolojik 

çeşitliliği gibi unsurlar kent ormanlarını cazip hale getirmektedir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün Kent Ormanları Projesi ile hayata geçirilen 
Türkiye’deki 103 Kent ormanından biri olan Erzincan Atatürk Kent Ormanı, il merkezine 15 km mesafede 

bulunmaktadır ve yaklaşık 500 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Deniz seviyesinden 1400 m yükseltide 

bulunan orman alanının etrafında Davarlı, Yalnızbağ, Hacıali Palangası gibi köy yerleşmeleri bulunmaktadır. 

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesine 3 km mesafede yer alan ormanlık alan hem şehir merkezine 
yakınlığı hem de üniversiteye yakınlığı açısından cazip bir dinlenme alanıdır. Aynı zamanda Erzurum-

Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan orman alanı bu güzergâhı kullanan yolcular için farklı ve doğal bir 

mola yeri potansiyeline sahiptir. 
Bu çalışma ile Erzincan Atatürk Kent Ormanı’nın yakın çevresine sunduğu rekreasyonel olanakların 

belirlenmesi ve alanı kullananların beklentileri ortaya konulmuştur. Bununla birlikte Atatürk Kent Ormanı’nın 

bakımı, yenilenmesi ve geliştirilmesi konularına yer verilmiştir.  Çalışmanın hedef sonucunu ise insan-şehir-

orman faktörlerinin bir arada bulunabileceği bir yaşam kültürünün farkındalığını ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Orman, Kent Ormanı, Erzincan, Rekreasyonel Turizm 
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ÖZET 

Demografik eğilimler ve insan ömrünün de uzamasıyla birlikte, her yaştan insan alternatif turizm 
türlerine yönelmekte ve sağlıklı bir yaşam biçimini talep etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün “2000 Yılına 

Kadar Herkes İçin Sağlık” ilkesini geliştirmeye çalışması da sağlık turizminin yaygınlaşmasına etken olan bir 

unsurdur. Türkiye’ de “Sağlık Bakanlığının 2013-2017 Stratejik Eylem Planında, "sağlık turizminin 

geliştirilmesi" stratejik amaç olarak belirlenmiştir. 2010-2014 Stratejik Eylem Planı, 2023 Sağlık Vizyonu ve 
2023 Turizm Stratejisi ile Türkiye sağlık turizmi dönüşüm projeleri çerçevesinde bu pazarda cazibe merkezi 

olmayı hedeflemektedir. Türkiye yüksek kar marjı olan bu alternatif turizm çeşidi ile cari açık dengesine katkı 

sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık turizm pazarına giriş evresinde bulunan Türkiye’nin bu sektörü geliştirmesi 
için yapması gereken yatırımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada güçlü-zayıf yönler ile tehdit ve fırsatlar 

belirlenerek, yatırımların önündeki sorunlar belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, sağlık turizmi, SWOT. 

 

EVALUATION OF MEDICAL TOURISM INVESTMENT IN TURKEY 

UNDER ALTERNATIVE TOURISM 
 

ABSTRACT 
As the demographical trends change and the average human life gets longer, the people at every age 

may come to interest in divergent styles of tourism and demand a healthy life style. The World Health 

Organization’s "Health for All by the Year 2000 " in development policy work is also a factor which motivated 
the expansion of health tourism. In the 2013-2017 Strategic Plan of the Ministry of Health of Turkey, “the 

development of health tourism” has been identified as a strategic objective. With strategic action plan for 2010-

2014, 2023 and 2023 tourism vision health strategy in the framework of reconstruction projects in health 

tourism, Turkey aims to become a center of attraction in this market. It is expected that this alternative type of 
tourism will be contributing a lot to our current account balance through its high profit margin. Being in the 

introduction stage of health tourism market, Turkey needs to develop this sector investment. In this study, with 

swot analysis (strength-weakness-opportunities-threats) of our country's health tourism investments, the 
problems will be determined.  

Keywords: Alternative tourism, health tourism, SWOT 
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1.GİRİŞ 

 
21. yüzyılda teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, iş yoğunluğunun gittikçe artması, e-teknolojinin 

yoğun kullanımı, ulaştırma araçlarının gelişimi, daha uzun ve daha sağlıklı yaşam sürebilme kavramları, 
seyahatin fiziksel/ruhsal bir gereksinim ve sosyal/anayasal bir hak olduğunun anlaşılması bireylerin yaşamını 

yakından etkilemektedir. Bu durum, toplumun yaşam tarzının değişmesine neden olmaktadır. 

Yaşam tarzının değişmesinin sonucunda bireylerin beklentileri, talepleri ve seyahat kararları da 
farklılaşmakta, koruma-kullanma dengesi sağlanmakta ve çevre kirliliği nispeten az olan bölgeler ziyaretçi 

akınına uğramaktadır. Turizm endüstrisinde sınırlar kalkmakta; kalkmaya devam edeceği ve herkesin turizm / 

seyahat hakkını daha çok kullanacağı görülmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün de belirttiği gibi; her yaş 

grubu, turizm deneyimini yaşayacaktır.   
Bu çalışmada ihtiyaç duyulan veriler, kaynak tarama yöntemi ile elde edilmiş, SWOT Analizi ile mevcut 

durum ortaya konulmuş ve TOWS Matrisi ile değerlendirmelerde bulunulmuştur.   

Çalışma boyunca sağlık turizmi, medikal turizm, termal turizm gibi ayrı ayrı başlıklar olarak değerlendirme 
yapılmamıştır. 

 

2.DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLERİN VE TOPLUMSAL GELİŞMELERİN 

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİNİ ETKİLEMESİ 

 
Günümüzde internetin gelişimi, teknolojinin hız kazanması, hizmet kalitesi, tüketici bilinci ve tatmini, 

demografik yapıdaki değişim süreci turizm hareketlerini, konaklama tercih ve beklentileri önemli ölçüde 

etkilemektedir. Tüketicilerin ihtiyaç ve gereksinimleri değiştikçe, bireylerin seyahat kararları kitlesellikten 

alternatif turizm ürünlerine yönelmeye başlamıştır. Kişilerin yılda birden fazla seyahate çıkmaları ve uzun/kısa 

mesafeli seyahatlerin artış göstermesi beklenmektedir. Bu değişiklikleri değerlendirip, bilinçli tüketicilerin 

beklentisini karşılayan alternatif ürünlere yönelmek zorunlu bir hal almıştır. Ancak, farklı ürünlerin 
gelişiminde dünyamız ile birlikte nüfusumuzun da yaşlanmasının ve insan haklarının gelişiminin de çok 

önemli bir rolü vardır.  
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlanmanın 65 yaşında başladığı genel kabul görmüş bir veridir. 21. yüzyılın 

başında 80 yaşında olan kişiler 14 milyon iken, 2050 yılında bu rakamın 400 milyona varacağı tahmin 

edilmektedir. Böylece 65 yaş ve üstündeki kişilerin çocuklardan daha fazla olması beklenmektedir. Yapılan 

bir araştırmaya göre; 2050’de ortalama yaşam süresinin 80,5 yıl olacağı düşünülmektedir. Kadınlarda 80,5; 
erkeklerde 76,5 yıl ortalama yaşam süresi olacağı varsayılmaktadır (Şekil 1). (National Geographic, 2012: 85-

86). 

Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki demografik eğilimler şu şekilde özetlenmektedir (Ataman 

Erdönmez, 2007: 61-63): 
1.Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Doğurganlık oranı hızında azalma 

olsa bile, nüfus 2050 yılına kadar artacak gibi gözükmektedir. 

2.Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasından dolayı bu ülkelerde nüfus aynı kalmaya, ancak 
gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı yavaşlarken artmaya devam edecektir. 

3.Yaşlı nüfus, toplam nüfusun büyük oranını meydana getirecektir. Gelişmekte olan ülkelerde de yaşlanma 

süreci başlama aşamasındadır. 

4.Tüm ülkelerde yaşlanma sürecinin başlayacağı tahmin edilmektedir. Doğum oranı yüksek olan ülkeler 
göreceli olarak genç nüfustan meydana gelecektir. 

5.Küresel doğurganlık düzeyinin daha da azalarak 2,02’ye düşeceği düşünülmektedir. 

6.Nüfusun yaşlanma göstergelerinden birisi olan medyan yaş açısından nüfus yapısı incelendiğinde; dünyada 
medyan yaşın 2005 ve 2050 yılları arasında 28 yıldan 38 yıla çıkacağı tahmin edilmektedir.  

7.Çalışan nüfus gelişmiş ülkelerde düşecek ve gelişmekte olan ülkelerde yükselecektir. 

8.Küresel çapta doğuşta yaşam beklentisinin 2045-2050 yılları arasında 75 olacağı düşünülmektedir. 
9.Uluslararası göçlerin gelişmiş ülkelerde nüfusun büyümesine katkısı, doğum oranlarının düştüğü bir ortamda 

önem arz edecektir. 

10.Net göçün nüfus artışına katkı sağlaması beklenmektedir. 
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                                                           Şekil 1. 2050’de Ortalama Ömür 

Kaynak: National Geographic, 2012: 86’dan uyarlanmıştır. 
 

 

Demografik değişimlerin turizm endüstrisinin gelişimine etkisi fazladır. Dünyada nüfusun yaş yapısının 

değişimiyle birlikte, 1946-1964 yılları arasında doğmuş ve Batı’da “Baby Boomers” olarak adlandırılan ve 
Avrupa’yı 1968-72 yılları arasında saran gençlik hareketine mensup “68 kuşağı” emekli olmaktadır. Bunlardan 

bir sonraki nesil olan 1965-1980 yılları arasında doğan X kuşağı farklı bir nüfusu temsil etmektedir. Bunlar, 

“Baby Boomers” olarak adlandırılan kuşak ile milenyum kuşak arasında kalan bir gruptur (Kotler, Bowen ve 
Makens, 2010: 94-97). 1980-2000 yılları arasında doğan Y kuşağı teknolojiye en açık, bilgiyi kaynağından 

sağlayan ve dünyayı keşfetmeye çalışan bir kuşaktır. 2000’ li yıllardan sonra doğan Z kuşağının ise teknolojik 

bir yaşamla daha iç içe olacağı kesindir. Aile yapısı da değişmekte, evli olan, evlenmeyen, ayrılmış, çocuklu, 

çocuksuz herkes seyahate çıkmaktadır. Daha kültürlü, daha eğitimli ve profesyonel bir kitle, şehirler/ülkeler 
arasında göç etmektedir.  

Demografik değişimlerle birlikte, kişilerin yaşantılarında kurallar yıkılmakta, kavramlar yeniden gözden 

geçirilmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra,  ortaya çıkan değişimler insanoğlunu üçüncü kuşak haklar 
anlayışına getirmiştir. Tüm dünya vatandaşlarının, devletlerin, özel ve kamu sektörünün, sivil toplum 

kuruluşlarının bu kavramı benimsemesi gerekmektedir. Bu üçüncü kuşak hakları içinde çevre, gelişme, barış 

insanlığın ortak varlığına, saygı hakkı, siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, self determinasyon hakkı yer 
almaktadır (Akova, Sarıışık, Altunel, 2008: 161). Söz konusu bu haklar özellikle kitleler halinde seyahat eden 

insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörüyü sağlamlaştırmak için son derece önemlidir. Zaten kitle turizminden 

alternatif turizm çeşitlerine yönelinilmesinde üçüncü kuşak haklar kavramının gelişiminin katkısı büyüktür.  

 

3.ALTERNATİF TURİZM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM 
 

Tarihin çok eski devirlerine kadar uzanan turizm olayı, günümüzde bazı değişikliklere uğramıştır. Bazı 
ziyaretçiler deniz, kum ve güneş üçlüsüne yönelik tatile önem verirken diğer bir kısmı ise doğal-kültürel 

kaynakları görmek amacıyla turizm olayına katılmaktadırlar.  Günümüzde ise, alternatif turizm, turizm 

endüstrisinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Öztürk ve Yazıcıoğlu, gelişmekte olan ülkelerin turizm 
pazarından aldıkları payı artırmalarının ancak sundukları turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeleri 

ile mümkün olacağını öne sürmektedirler (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 2). Bu çerçevede, alternatif turizm 

faaliyetlerini geliştirebilen ülkelerin rekabet alanında güçlü konumda olabilecekleri söylenebilir.  Alternatif 
turizm kavramı özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Dünya 

Turizm Örgütü’nün kitle turizminin, doğal kaynakları tahrip ettiğine dikkat çekmesi ve bu sorunun 

sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip turizm gelişimiyle önlenebileceğini belirtmesiyle birlikte her ülkede 

ürün çeşitlendirilmesi yoluna gidilmiştir (Akoğlan Kozak, Bahçe, 2012:117). 
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  Turizm Bakanlığı Turizm Terimleri Sözlüğünde alternatif turizm , “sosyal, ekolojik uyuma, yerel ve 

yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden 
turizm çeşidi” olarak tanımlanmaktadır (Aktaran: Kılıç ve Kurnaz,  2010: 42). Diğer bir tanıma göre alternatif 

turizm ; “geleneksel ve klasik kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 

oluşturulmuş, yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir turizm çeşidi”dir  (Kılıç ve 
Kurnaz,  2010: 42-43).  Kitle turizminin tamamlayıcısı olarak geliştirilen turistik ürünler çerçevesinde birçok 

alternatif turizm çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunlar; atlı doğa yürüyüşü, doğa yürüyüşü, kırsal, yeşil,  yayla, 

botanik,  köy, yön bulma, ipek yolu, hava sporları, sportif olta balıkçılığı, sualtı dalış,  tarım, çiftlik, flora-

fauna, kır-orman, gastronomi, akarsu, dağ, bisiklet, sağlık, kış, yat, spor, kongre, etkinlik, fuar-festival,  kültür, 
inanç, etnik, gençlik, üçüncü yaş gurubu, ekolojik, özel ilgi, mağara, av, golf, eğlence, kamp karavan, kuş 

gözlemciliği, alışveriş, macera, uzay, kumar turizmi olarak ele alınabilmektedir. Zaman zaman bu turizm 

çeşitlerinde kavram karmaşası yaşanmasına rağmen, hepsinin ortak özelliği sürdürülebilir turizme ağırlık 
verilmesidir. Geçmişte “önce kar”; sonra “önce insan” sloganıyla yola çıkan yatırımcılar ve işletmeciler artık 

“önce doğa” demektedirler (Haberal, 2015; 2).  

Ancak, günümüze kadar gelinen bu noktada yıllardır güneşi, kumu ve denizi ile ön plana çıkan Türk 
turizminin bu kavramlarla pazarlamaya devam etmesi ve rekabet gücünü artırmaya çalışması yetersiz bir 

çabadır. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel turistik ürünleri yeni eğilimler, yeni kaynaklar ve yeni 

istihdamlarla birleştirerek dünya pazarına sunması gerekmektedir. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

yayınlamış olduğu “2023 Turizm Stratejileri” kitapçığında da hedef alınan bu yeni turizm modelleri 
belirtilmiştir. Alternatif turizmde öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, 

deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi turizm çeşitlerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007: 1). Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; dünyada ve 
Türkiye’ de 100’ den fazla özel ilgi turizmi için değerlendirilmesi gereken alternatifler bulunmaktadır 

(Küçükaslan, 2007;142). 

Ülkemizde alternatif turizmin gelişiminde karşılaşılan engeller Tüsiad tarafından şu şekilde 

belirlenmiştir (Tüsiad, 2014; 7-8): 
-Yetersiz teşvik uygulamaları, 

-Yetersiz nitelikli işgücü, 

-Altyapı sorunları, 
-Doğal ve kültürel kaynakların tahribi, 

-Paydaşlar arasında işbirliğinin olmaması, 

-Konaklama süresinin kısalığı. 
 Türkiye’de alternatif turizmin geliştirilmesi için yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır: (Hacıoğlu ve 

Avcıkurt, 2008: 13): 

-Alternatif turizm alanlarının envanteri çıkarılmalı, 

-Bu alanlarda yatırım yapılabilmesi için alternatif turizm merkezlerinin ilan edilmesi,  
-Bu turizm çeşidinde hizmet sağlayıcı işletmeci ve yatırımcılara kredi verilmesi, 

-Bu ürünleri geliştiren ve uzmanlaşan seyahat acentalarına muafiyet sağlanması, 

-Yurt dışında alternatif turizm ürünlerinin tanıtımına özel ağırlık verilmesi, 
-Ekonomik katkısı en kısa sürede görülebilinen kongre, eko, kış, sağlık, spor, üçüncü yaş turizm türlerine 

öncelik verilmesi, 

-Turizme olumlu bir yaklaşım sağlanması amacıyla halkın bilinçlendirilmesi, 
-Alternatif turizme katılım konusunda yöre halkına eğitim verilmesi.  

 

4. ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİNDEN SAĞLIK TURİZMİ VE   

TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK TURİZM YATIRIMLARININ GELİŞİMİ 

 
Sanayileşme ve kentleşme sonucunda; tüm dünyada çevre sorunları insan sağlığını bozmakta ve 

işgücünün verimini azaltmaktadır. Beslenme bozuklukları, sinirsel yoğunlukları artıran bu ortamın yarattığı 

sorunları gidermek amacıyla; gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan yararlanma yollarını aramaya başlamıştır. 
Halk sağlığını ve işgücü verimini korumak için başlayan bu faaliyetler, sonraları hem tedavi hem de tatil 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
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ihtiyaçlarını birlikte giderme amacını güden sağlık turizminin doğmasına neden olmuştur. Sağlık turizmi, 

kısaca tedavi ve tatil amacı ile yapılan seyahatleri kapsamaktadır.  
Alternatif turizm türlerinden sağlık turizminin ana unsuru termal ve medikal merkezler olup; temel 

nedeni sağlığı koruma ve iyileştirmedir. Sağlık seyahatleri doğa yürüyüşleri, çevre ve şehir turları gibi rekreatif 

faaliyetlerle zenginleşmektedir (Özdemir, 2015; 3-4). Sağlık kavramına zaman zaman olumlu ve olumsuz 
anlamlar yüklenebilmiştir. Olumsuz anlamın hareket noktası hastalıklardır. Olumlu yönde ise fiziksel ve 

zihinsel uyum anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün de benimsediği bu olumlu anlam tüm dünyada kabul 

görmüş bir anlayıştır; yani diğer bir deyişle “Sağlık, yalnızca hastalıklı olmama durumu değil, aynı zamanda 

zihinsel, fiziksel ve toplumsal konum olarak iyi olma durumudur” (İçöz, 2009; 2260). Dünya Sağlık 
Örgütü’nün  "2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık " amacına ulaşmak için Avrupa Bölge Bürosu çalışmalarını 

üç ana konuda ele almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 1997: 21): 
1. Sağlıklı yaşam şekillerinin teşvik edilmesi, 
2. Önlenebilir hastalık ve kazaların azaltılması, 

3. Hizmetlerin yeterli, herkes tarafından ulaşılabilir ve kabul edilebilir düzeyde olmasının sağlanması. 

1996 yılında da 21. Yüzyıla yönelik sağlık politikalarına ilişkin Ljubljana Bildirgesi Avrupa Sağlık Reformları 
Konferansında kabul edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 1997: 21). Sağlık turizmi çeşitleri konusunda değişik 

kaynaklarda farklı sınıflandırmalara rastlanmaktadır (Gümüş & Polat, 2012; 46): 

a-medikal turizm, termal turizm, Spa-Wellness, engelli ve ileri yaş turizmi;  

b-tıp turizmi, yaşlı ve engelli turizmi ve kaplıca turizmi, 
c-termal turizm, klimatizm, üvalizm, mağara turizmi, medikal turizm  

Sağlık turizminin bu sınıflandırmaları içinde; dünyada en çok rağbet gören sağlık turizm çeşidi medikal 

turizmdir. Çünkü ekonomiye en fazla katkıda bulunan ve insanların sıhhatlerine kavuşmak için harcama 
yapmaktan kaçınmadıkları en önemli turizm kategorisi bu turizm türüdür. Ortalama olarak bir medikal turist 

yaklaşık 20 bin dolar harcama yapmaktadır (Yavuz: 2011; s. VIII). 

Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin maliyeti yüksek olup; yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve 

sağlık giderlerinin payı sürekli artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artması da sosyal güvenlik 
kurumlarını zora sokmaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları 

ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini 

düşük maliyetli alma çabaları her geçen gün artmaktadır. Sağlık turizmi ülkeler ve kıtalararası bir seyahat 
planını gerektirecek şekilde meydana gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren arttığı görülen sağlık 

turizminde düşük fiyat avantajı ve kaliteli hizmet anlayışı ile tedavi imkânları sunan Hindistan, Taylan, Kosta 

Rica, Meksika gibi ülkelerin ön plana çıktığı görülmektedir. Çünkü sağlık turizmi imkânlarından yararlanmak 
isteyen bireylerin katılım tercihlerini “kaliteli işletmeler ve hizmet anlayışı, çevre bilinci, sağlıklı yaşam, tarih 

ve kültür, doğal ve huzurlu yaşam, hızlı ve kolay ulaşım, doğal ürün ve gıdalar ile organik beslenme” 

etkilemektedir (Temizkan ve Çiçek, 2015; 24). Sağlık turizm ürününün çeşitlilik göstermesi ve bu ürünün 

bileşenlerinin birlikte ele alınması açısından olaya bakıldığında; yönetim ve pazarlama yönünden de konunun 
incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır ( Mirza, 2015; 406). 

Türkiye’nin ekonomik geleceğinin 2041 yılında oldukça farklı bir konuma ulaşması beklenmektedir. 

2041 yılına kadar uluslararası uzmanlık merkezlerine dönüşme potansiyeli olan endüstriler; gıda ve içecek, 
tarımsal Ar-Ge ve hizmetler, alternatif enerji, otomobil üretimi, turizmdir (PWC, 2012; 2).  Uzun vadeli 

sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak için, nicel olarak artan genç işgücünü nitelikli hale getirerek; 

Türkiye 2041 yılına kadar küresel ekonomik ligde üst basamaklara tırmanabilir. Önümüzdeki yıllarda; zengin 
kültürel ve doğal kaynaklara sahip Türkiye alternatif turizm açısından özellikle sağlık turizmi yönünden 

önemli bir konuma gelebilir. Ülkemiz turizm endüstrisi açısından gelişmekte olan bir pazar demografisinden 

yararlanma fırsatına sahiptir (PWC, 2012; 2). Türkiye’de de nüfus nispeten gelişmiş ülkelere benzemeye 

başlama aşamasındadır. Türkiye’de doğurganlık oranı düşmekte, nüfus artış hızı yavaşlamaktadır.  Bu durum 
nüfusun yapısında ciddi değişimlere neden olmaktadır. Türkiye’nin yaşadığı demografik dönüşüm süreci 

incelendiğinde; nüfusun demografik yapısının gelenekselden moderne doğru değiştiği anlaşılmaktadır.  Ancak 

bu süreç henüz tamamlanmamıştır.  Günümüzde yüzde 7 seviyesinde olan yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki 
payının 2023 yılında yüzde 10’lara çıkması beklenmektedir. Bu durum, Türkiye’de genç nüfusun 

gereksinimlerine göre şekillenen sosyal politikaların aynı zamanda yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına göre de 
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şekillenmesini ortaya koymaktadır (Koç, Eryurt, Adalı ve Seçkiner, 2008; 56-57). Gerontoloji Atlası 

Araştırmasına göre, Türkiye’de 40 yıl sonra ortalama yaşam süresinin sekiz yıl artacağı ve erkeklerin ortalama 
76,5; kadınların ise 80,5 yıl yaşayacağı belirlenmiştir (National Geographic, 2012; 86). 

 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Eylem Planında; sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yapma, sağlık tesisleri için standartlar konulması ve denetlenmesi, termal ve medikal 
turizm alanlarında kamu-özel sektörün çalışmalarının desteklenmesi, karşılaşılan sorunları azaltmak için 

girişimlerde bulunulması konuları üzerinde durulmuştur (Yirik, Ekici ve Baltacı, 2015; 207). Sağlık 

Bakanlığı’nın Sağlık Turizmini Güçlendirme Stratejileri çerçevesinde;  hastane, rehabilitasyon merkezi, termal 

tesisleri, yaşlı tatil köyleri, sağlıklı yaşam merkezleri, sağlık tekno-kentleri, Ar-Ge merkezleri bulunan sağlık 
serbest bölgelerinin oluşturulması için mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. 2023 yılına kadar ise 10 serbest 

sağlık bölgesi kurulması amaçlanmıştır (Tengilimoğlu ve Özdemir, 2013; 133). Son yıllarda dünyanın farklı 

ülkelerinden çok sayıda hastanın tedavi için Türkiye'deki özel sağlık kuruluşlarını tercih ettiği görülmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, orijin ülkelerde çağdaş yöntemlerle gerçekleştirilen tıbbi operasyonların ülkemizde 

de uygun fiyatlarla yapılmasıdır. Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek, açık kalp 

ameliyatı, deri hastalıkları, chek-up, kanser tedavileri, kulak burun boğaz, diyaliz ve kalp-damar cerrahisi, 
jinekoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, diş, SPA, fizik tedavi rehabilitasyon gibi hemen her dal için gelen yabancı 

hastalar gerek düşük maliyet, gerekse yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle Türk sağlık 

kuruluşlarını tercih etmektedir. Ancak, Türkiye’de sağlık turizmi için yapılmış milyarlarca Dolarlık yatırımlara 

rağmen talep yeterli ve henüz istenen düzeyde değildir. Bunun nedeni de konuyla ilgili olarak yurt dışında 
tanıtımların az olması ve etkili bir satış ve pazarlama ağının kurulmamış olmasıdır. Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Turizmi Genel Müdürlüğü'nün 2023 hedeflerine göre, 2023 yılında 2 milyon yabancı hasta ve 20 milyar 

dolarlık sağlık turizm geliri beklenmektedir (Dinç, 2013, 12). 

 

5. SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARININ GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERİ İLE FIRSAT 

VE TEHDİTLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Çalışmanın bu bölümünde SWOT Analizi Yapılarak mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır (T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 

Dönemi Stratejik Planı; T.C. Kalkınma Bakanlığı 2014-2018; 10. Kalkınma Planı; T.C. Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013; Deloitte, 2014; T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım 

Destek ve Tanıtım Ajansı, 2015) 

 

Güçlü Yönler 

• Coğrafik özellikleri 

• Jeotermal potansiyeli 

• Uygun iklim koşulları 

• Tarihi ve kültürel çekicilikler 

• Ulaşılabilirliği 

• Bozulmamış doğal kaynaklar 

• Gelişmiş şehirlerin varlığı 

• Marka değeri yüksek hastaneler 

• Termal turizm potansiyeli 

• Medikal turizm potansiyeli 

• Sağlık turizmi yatırımları 

Zayıf Yönler 

• Kullanılmayan potansiyel 

• Alt ve üstyapı yetersizliği  

• Nitelikli personel eksikliği 

• Kurumlar arası koordinasyonun yetersizliği 

• Temizlik ve hijyen problemleri 

• Yüksek maliyetli yatırımlar 

• Yetersiz istatistik ve veri 

• Kayıt altına alma ve denetleme 

• Devlet hastanelerinin akreditasyonu 

• Ulusal sağlık turizmi stratejisi 

• Yetersiz pazarlama faaliyetleri 

Fırsatlar 

• Turist sayısı ve turizm gelirleri 

• Uluslararası hasta sayısında artış 

• Alternatif turizm yatırımları 

• Ağırlama eğitimlerinin artması 

• Alt ve üst yapı yatırımlarının geliştirilmesi 

Tehditler 

• Yoğun rekabet  

• Uluslararası standartların yetersiz 
uygulanması  

• Çevrenin ve doğal kaynakların tehdidi 

http://www2.deloitte.com/tr/
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Güçlü Yönler 

• Türkiye, turizm başkentlerine coğrafi olarak yakın bir konumdadır.  

• Türkiye iki kıta üzerinde yer almakta olup ve kolayca hava yolları, karayolları, deniz yolu ve 
demiryolu ile ulaşılabilir. 

• Türkiye’nin coğrafi konumu ve ulaşılabilir olması, Türkiye’ye yönelik uluslararası hasta talebinin 

2012 yılında Almanya, Libya, Irak, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan gibi komşu ülkelerden; Medikal 

Turizm kapsamında ise sırası ile en fazla Libya, Almanya, Irak, Azerbaycan ve Rusya’dan olduğu 
görülmektedir.  

• Türkiye’nin uluslararası havalimanlarının yüksek talebe cevap verebilir olması, turizm açısından 

yüksek potansiyele sahip şehirlerin sağlık turizmi açısından da gelişme göstermesini sağlamıştır.  

• Türkiye, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde yer almakta ve yüksek jeotermal potansiyele sahip 

olduğundan sağlık turizmi açısından önemli bir konumdadır. Ayrıca iklim koşulları da sağlık turizmi 
açısından olumlu bir etki oluşturmaktadır.  

• Türkiye doğal ve tarihi çekicilikleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir.  

• Türkiye’nin rekabet halinde bulunduğu turizm destinasyonlarına göre nispeten bozulmamış doğal 

güzelliklere sahiptir.  

• Türkiye, alt ve üst yapı açısından gelişmiş şehirlere sahiptir. Bu şehirler içinde yer alan İstanbul, 

Antalya ve Ankara’daki hastanelerin de yoğun olarak uluslararası hastalar tarafından tercih edildikleri 

görülmüştür.  

• Özellikle büyükşehirlerde özel hastanelerin ve marka değeri yüksek olan hastane sayılarının fazla 
olması sağlık turizminden yüksek pay almasında etkili olmaktadır.  

• Türkiye, termal turizm açısından uygun altyapı imkanlarına sahiptir.  

• Türkiye sağlık turizminde uluslararası boyutta hizmet vermektedir. Medikal turizm açısından dünyada 

önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Medikal turizm kapsamında gelen hastaların Türkiye 

genelinde özellikle göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, genel 
cerrahi, ağız diş ve çene gibi klinikleri tercih ettikleri görülmektedir.  

• Sağlık turizmine yönelik devlet desteği ile özellikle 2012 itibari ile devam eden yatırımların 

tamamlanması, sağlık turizmi talebinin karşılanması ve talebin artması açısından önemli olmaktadır.  

Zayıf Yönler 

• Türkiye’nin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyeli, yeterli derecede etkin kullanılamamaktadır.  

• Sağlık turizmi kapsamında, özellikle termal turizm potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen bu 
alandaki yatırımlar yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte özellikle gelişmiş şehirler dışında kalan 

diğer bölgelerde ulaşımın yetersiz kalması, yatak sayılarının azlığı gibi alt ve üstyapı yatırımlarının 

eksikliği turizm talebini de olumsuz etkileyebilmektedir.  

• Türkiye’de genç işgücü sayısının fazla olmasına rağmen bu alanda özellikle yabancı dil bilgisi, sağlık 

mevzuatları, hasta hakları, akreditasyon gibi konularda eksik kaldığı nitelikli iş gücü sayısı yetersiz 
kalmaktadır.  

• Sağlık turizminin ihtiyaç duyduğu bütünleşik yapının sağlanabilmesi için gereken, Yerel Yönetimler, 

Özel Sektör, Üniversiteler, Yerli Halk, Turistler ve diğer paydaşların arasındaki koordinasyon yetersiz 

kalabilmektedir. Özellikle yabancı turistler ile ilgili organizasyonlarda yabancı sigorta şirketleri, 
acentalar ve diğer işletmeler ile sorunlar yaşanabilmektedir.  

• Sağlık turizminde, faaliyet gösteren işletmelerde temizlik ve hijyen kurallarının çok önemli olduğu 

bilinmekte olup bu konuda sorunlar mevcuttur.  

• Ziyaretçiler için rekreasyon aktiviteleri 

• Sağlık turizmi talebindeki artış 

• Yerli turist sayısındaki artış 

• Kamu-özel işbirliği 

• Strateji, eylem ve kalkınma planları 

• Akreditasyon faaliyetleri 

• Dünya’da devam eden savaşlar, terör 

eylemleri, politik sorunlar. 
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• Sağlık turizmi yatırımları yüksek bütçeli yatırımlar olduğundan, yüksek maliyet gerektirmektedir. Bu 

durum, devlet desteğine ihtiyacı fazlası ile arttırmaktadır.  

• Doğru ve yeterli sağlık turizmi istatistikleri ve verilerine hızlı ve kolay ulaşım yetersiz kalmaktadır.    

• Sağlık turizmi organizasyonlarının kayıt altına alınması ve denetlenmesi işlemlerinde yetersiz 

kalınmaktadır. 

• Türkiye’de 2012 yılından beri devam eden akreditasyon faaliyetlerine rağmen akredite olmuş devlet 
hastanelerinin sayısı yetersizdir.  

• Sağlık turizmine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen ulusal sağlık turizmi stratejisinin henüz 

yeterli düzeyde geliştirilmemiştir. 

• Yetersiz pazarlama, reklam ve iletişim sebebi ile özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan 

vatandaşlarımıza ülkemizin sağlık imkanları iyi tanıtılamamaktadır. 
Fırsatlar 

• Türkiye, BMDTÖ (2015) verilerine göre turizm geliri açısından 12. sırada ve turist sayısı bakımından 

6. sırada yer almaktadır. Türkiye dünyada gelen turist sayısı ve turizm gelirleri açısından en yüksek 

payı alan ülkeler arasında yer almaktadır.  

• 2011 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 156.176 iken bu sayı 2012 yılı 
için yaklaşık % 68 artış ile 262.000 olmuştur. Bu durum Türkiye’de uluslararası hasta sayısında hızlı 

bir artış olduğunu göstermektedir. 2015 yılında 500.000, 2023 yılında ise 2 milyon yabancı hasta 

beklenmektedir. 

• Türkiye, sağlık turizmi hizmetlerini olumlu yönde etkileyecek deniz turizmi, kaplıca turizmi gibi 

alternatif turizm çeşitleri potansiyeline sahip olup bu alanlarda yatırımlar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
turizmin diğer türleri ile entegre bir sağlık turizminin gelişimine imkan vermektedir.  

• Türkiye’de ağırlama önemli bir kültürel özelliktir ayrıca ağırlama eğitim programları popüler hale 

geldiğinden, ilgili eğitim okullarından çok sayıda mezun verilmekte bu durum ağırlama endüstrisinden 

çalışan kişi sayısında hızlı bir artış oluşturmaktadır. 

• Türkiye’de 2012 itibari ile geçerli olan yatırım teşvik programı genel, bölgesel, büyük ölçekli ve 
stratejik olmak üzere 4 farklı planı kapsamakta olup; büyük ölçekli yatırımlarda Tıbbi alet, hassas ve 

optik aletler imalatı kapsamında 50 milyon TL Asgari Sabit Yatırım Tutarı desteklenmekte; bölgesel 

yatırımlarda yer aldığı bölgeye bakılmaksızın desteklenen özel öneme sahip konular arasında Kültür 

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden 
yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları yer almakta ve Bölgesel Yatırım Teşvik 

Uygulamaları Kapsamında Yatırım Dönemlerinde %70, İşletme Dönemlerinde %30 Uygulanabilir 

Yatırıma Katkı sağlanmaktadır.  

• Türkiye, uluslar arası havaalanları, geniş kapasiteli limanlar, hızlı tren hatları ve karayoluna yönelik 
yatırımlar ile ekonomik ulaşım ve direkt-hava yolculuğu imkanları sayesinde diğer turizm çeşitlerinde 

olduğu gibi sağlık turizmi için de gelecek vaat eden bir merkez konumundadır.  

• Sağlık yatırımları ile rekreasyon aktivitelerine yönelik yatırımlar ve faaliyetlerde de artış 

görülmektedir.  

• Dünyada sağlık turizmine yönelik hareketliliğin arttığı görülmekte olup Türkiye sağlık turizmi 
talebinde ve gelirlerinde de artış görülmektedir. Uluslararası hastalar, ikili anlaşmalı ülkeler, medikal 

turizm, SGK ile anlaşmalı ülkeler ve turistin sağlığı yollarıyla Türkiye’ye geliş yapmaktadır. Hasta 

geliş şekillerine göre 2012 yılında medikal turist olarak gelen hasta sayısının 169.462 ile en yüksek 

olduğu görülmektedir. TC. Sağlık Bakanlığı 2015 yılında sağlık turizmi gelirlerinde 7 milyar dolar, 
2023 yılında ise 20 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenmektedir.   

• Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen yabancı turistlerin yanı sıra yerli turist talebinin de giderek arttığı 

görülmektedir. 

• Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel İşbirliği uygulanmakta olup bu kapsamda Yap-İşlet-Devret, Yap-

İşlet, İşletme Hakkı Devri ve Yap-Kirala gibi modeller uygulanmaktadır. Yüksek Planlama 
Kurulundan en fazla yetki alan sektörlerden biri entegre kampüsleri inşasıyla hizmetlerini daha 

modern koşullarda sunmayı amaçlayan sağlık sektörü olmaktadır. 2015 Ekim ayı verilerine göre Kamu 
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Özel İşbirliği Daire Başkanlığı 34 projeyi yönetmekte olup bunlardan 27911 yatay sayısına sahip 18 

ihale tamamlanmıştır. 

• 2023 Türkiye Turizm Stratejisi de dikkate alınarak 2014-2018 Dönemi Onuncu Kalkınma Planı ile 
uyumlu olarak oluşturulan Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı içinde Öncelikli 

Dönüşüm Programları içinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı yer almaktadır. Bu plana göre 

Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması, Termal turizmde 1.500.000 (600.000 
tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet sunulması, Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde 

edilmesi, Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması, 750.000 medikal yabancı 

hastanın tedavi edilmesi, Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi, İleri yaş turizminde 

10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin ülkemizi ziyaret 
etmesi, İleri yaş turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleri yer almaktadır.  

• Türkiye de sağlık turizmini geliştirme, Yabancı sermaye girişini arttırma, İstihdamı artırma, kalifiye 

yabancı beyin göçünü çekme, Sağlık alanında uluslararası geçerli eğimler yapma (Üniversite Ar-Ge 

merkezleri vb.), Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırma, Türkiye’yi bölgesinde Sağlık alanında 
cazibe merkezi yapma, Gelişmiş ve örnek bir sağlık turizmi destinasyonu kurma amaçları ile Serbest 

Sağlık Bölgeleri kurulması planlamış olup, bu bölgelerin içinde Hastane, Rehabilitasyon Merkezi vb. 

sağlık kuruluşları, Termal turizm tesisleri, Yaşlı tatil köyü / Sağlıklı yaşam merkezleri, Sağlık şehirleri 
(Hastane, Üniversite, Ar-Ge merkezleri, Sosyal Tesisler, Spor alanları vb. bulunan köyler), Üniversite 

ve sağlık akademileri, Sağlık Teknokentleri kurulması planlanmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda Sağlık 

Serbest Bölgesi tanımı yerine “Termal Sağlık Turizmi” ve “Yaşlı Turizmi” gibi yeni yatırım 

modellerine yönelinmiştir.  

• 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2007–2013 ana kararları ile hazırlanan Termal Turizm 
Master Planı (2007-2023) birinci etabı çerçevesinde Güney Ege, Güney Marmara, Frigya ve Orta 

Anadolu olmak üzere 4 bölge oluşturulmuş ve bu bölgelerdeki deneyimlerle çalışma ikinci etabı ile 

Turizm Merkezleri ilan etmek ve bu alanların 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarını yapmak 
suretiyle tüm ülke bazında termal turizm potansiyeli değerlendirilmektedir. Ayrıca Termal Turizm 

Master Planı kapsamı dışındaki illerde yer alan kaplıca alanlarının geliştirilme çalışmaları da 

sürdürülmektedir. 

• Türkiye, sağlıkta akreditasyon kapsamında, hastane akreditasyonu JCI organizasyonlarının sayıları 
giderek artmakta olup, 2016 Şubat ayı itibari ile 49 hastane bu belgeye sahip olmuştur. JCI hastaneler 

için akreditasyon, ayaktan bakım, klinik bakım, klinik laboratuarlar, evde bakım, uzun süreli bakım, 

tıbbi taşıma ve temel sağlık hizmetleri gibi alanlarda etkili olmaktadır. 

Tehditler 

• Sağlık turizminde talebin artması ile rekabetin de arttığı görülmektedir.  

• Türkiye’de uluslararası standartları uygulayacak, akredite edebilecek kuruluşlar bulunmamaktadır.  

• Yanlış sağlık turizmi yatırımları, kaynakların hatalı kullanılması çevre ve doğal kaynakları tehdit 
edebilmektedir. 

• Dünya’da süregelen siyasal istikrarsızlar ve terör olayları turizm hareketlerini olumsuz yönde 

etkilemekte olup, sağlık turizmi talebini de etkilemektedir.  

 

6. SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARININ TOWS MATRİSİ 

 

Çalışmanın bu bölümünde SWOT Analizi ile belirlenen güçlü yönleri fırsatlarla pekiştirmek, 

tehditleri azaltmak ve zayıf yönleri güçlendirmek amacıyla bir değerlendirme yapabilmek için TOWS 

Matrisi yöntemi kullanılmıştır.  

 
 

Güçlü Yönler-Fırsatlar 

• Türkiye’nin coğrafi özellikleri, jeotermal potansiyeli, uygun iklim koşulları, zengin tarihi ve kültürel 

unsurlarının doğru kullanılması ile gelen turist sayısı ve turizm gelirleri arttırılabilir.  
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• Coğrafi konumu itibari ile ulaşılabilir olması, üst ve altyapı yatırımlarının artması ile daha da 

kolaylaşarak, uluslararası hasta sayısında daha yüksek bir artış beklenebilir.  

• Türkiye’nin sahip olduğu bozulmamış doğal kaynaklar ile özellikle alternatif turizm yatırımlarındaki 

artış, beraberinde var olan potansiyeli daha üst sıralara taşıyabilir. 

• Sağlık turizmi potansiyeli ile kamu-özel işbirliği faaliyetleri kapsamında daha etkin kullanılabilir.  

• Sağlık turizmi yatırımları, Türkiye’nin özellikle 2012 yılı itibari ile başlattığı sağlık turizmine yönelik 
stratejileri kapsamında daha hızlı şekilde ilerleyebilir. 

Zayıf Yönler-Fırsatlar 

• Türkiye’nin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelinin atıl kalması, Kamu-Özel işbirliği yatırımları 

ile daha etkin şekilde kullanılabilir. 

•  Alt ve üstyapı yetersizliği, son yıllarda giderek artan özellikle ulaşım ve turizm alanındaki yatırımlar 
beraberinde alt ve üst yapı yetersizliğinin önüne geçebilir.  

• Özellikle ağırlama alanına olan ilginin giderek artması, beraberinde eğitim programlarının sayılarının 

artmasına böylelikle iş gücünün niteliklerini arttırabilecektir.  

• Kurumlar arası koordinasyonun yetersizliği, eylem planları kapsamında bulunan işbirliği süreçlerinin 

doğru değerlendirilmesi ile azaltılabilir.  

•  Temizlik ve hijyen problemleri, Kamu hastanelerinin akreditasyon sorunları işletmelerin akredite 
çalışmalarına hız vermesi ile ortadan kalkabilecektir. 

• Sağlık turizmi yatırımlarının Yüksek maliyetli olması, devlet teşvikleri, kamu-özel işbirlikleri ile 

azaltılabilecektir.  

• Alt ve üst yapı yatırımları kapsamında özellikle Yetersiz, yanlış istatistik ve verilerin ortadan 

kaldırılması ve bilgiye kolay ulaşılması hususunda çalışmalar etkili olabilecektir. 

• Ulusal sağlık turizmi stratejisi, kalkınma planları, turizm stratejileri, sağlık stratejileri kapsamında 

daha etkin oluşturulabilecektir. 
Güçlü Yönler-Tehditler 

• Türkiye’nin sahip olduğu turizm potansiyeli ve yeni sağlık turizmi yatırımları ile sağlık turizmindeki 

rekabetten olumlu etkilenebilir. 

• Özellikle gelişmiş şehirlerdeki marka değeri yüksek hastanelerin akreditasyona daha hızlı geçiş 

yapması ve akredite kuruluşların sayılarının giderek artması zaman içinde Türkiye’de uluslararası 
standartları uygulayacak, akredite edebilecek kuruluşların geliştirilmesini sağlayabilecektir.  

• Sağlık turizmi yatırımlarının kontrollü bir şekilde yapılması ile kaynakların hatalı kullanılması, çevre 

ve doğal kaynakları tehdit edebilmesinin önüne geçilebilir. 

• Dünya’da süregelen siyasal istikrarsızlar ve terör olayları, dünyadaki turizm hareketleri olumsuz 

şekilde etkilemekte olup, Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi çekiciliklerine daha fazla öncelik 

verilerek olumsuz etkilerin hafifletilmesi sağlanabilecektir.   
Zayıf Yönler-Tehditler 

• Kullanılmayan turizm potansiyeli, alt ve üst yapı yetersizliği, yoğun rekabet ortamında olumsuz bir 

etki yaratacağından yatırımlara hız kazandırılarak bunların önüne geçilebilir.  

• Sağlık turizmi alanındaki eğitimlerin sayılarını ve niteliklerini arttırılarak, kalifiye işgücüne sahip 

olunabileceği gibi, uluslararası standartların uygulanabilirliği artırılabilir. 

• Sürdürülebilir, esnek ulusal sağlık turizmi stratejisi ile dünyada oluşabilecek olumsuz durumlardan en 
az etki ile kurtulmak mümkün olabilir.  

• Sağlık turizmine yönelik yatırımlarda, uluslar arası standartların dikkate alınması, kontrollerinin 

yapılması ile çevre verilebilecek zararın en aza indirilmesi sağlanabilir.  

 

7. SONUÇ  

 
Yeni eğilimler küresel dünyanın turizm endüstrisinin arz ve talebini şekillendirmekte ve alternatif turizm 

ürünlerinin pazardaki payını gitgide arttırmaktadır. Ciddi bir rekabetin yaşandığı uluslararası turizm pazarında, 

turizm talebindeki değişime ayak uyduramayan turizm ülkelerinin/merkezlerinin başarılı olmaları mümkün 
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değildir. Turizm destinasyonlarının rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı korumaları için, çağdaş turistik 

ürün geliştirme politikaları geliştirmeleri zorunludur. Tüketicilerin refah düzeylerinin yükselmesi, dünya 
nüfusunun yaşlanması ve insanların sağlıklı yaşam olanakları aramaları dünya turizminin ve dolayısıyla sağlık 

turizminin uzun yıllar daha gelişmeye devam edeceğinin göstergeleridir. Ülkemizde turistik ürünlerin 

çeşitlendirilmesi konusunda son zamanlarda önemli sayılabilecek adımlar atılmaktadır. Türkiye’de varolan 
alternatif turizm potansiyeli bilinmemekte ya da dikkate alınmamaktadır. Sağlık turizm pazarına giriş 

evresinde bulunan Türkiye’nin, bu turizm alanında markasını yönetebilmek için, öncelikle güçlü bir vizyon 

ortaya koyması gerekmektedir. Bunun için de ülkemiz sağlık turizmi tanıtımı açısından yol haritasını çizmeli, 

marka haline gelme turizm stratejisinin bir parçası olarak görülmelidir. Farklı kültür/doğa/insan/sağlık 
imkânları odaklı sürdürülebilir bir sağlık turizm imajı çizmelidir. Diğer alternatif turizm çeşitleri ile sağlık 

turizm bölgeleri daha cazip hale getirilmelidir. İnternetin geniş bir yelpazede kullanılması ve sağlık turizmini 

etkileyen teknolojilere yatırım yapılması teşvik edilmelidir. Geleneksel pazarlarda tanıtım faaliyetleri devam 
ederken yeni ülkeler/pazarlar da keşfedilmelidir. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Şanlıurfa ilinin kongre turizm potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada 

uluslararası ve ulusal alanda hızla ilerleyen kongre turizmi Şanlıurfa kenti kapsamında ele alınmış, 
araştırmanın amacına istinaden şehrin kongre turizmi açısından mevcut durumu swot tekniği ile analiz 

edilmeye çalışılmış, ayrıca araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre Şanlıurfa’nın kongre turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğu fakat idari, siyasi 
engeller ve tanıtım eksikliği gibi bazı sorunlarla karşılaştığı belirlenmiştir. Analiz neticesinde elde edilen 

verilere ilişkin kamuya, özel sektöre bir takım öneriler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler:  Kongre Turizmi, Swot Analizi, Şanlıurfa. 

 

THE EVALUATION OF ŞANLIURFA PROVINCE CONGRESS 

TOURISM POTENTIAL  

ABSTRACT 

This research is aimed to Şanlıurfa province’s congress tourism potential. In this research, congress 

tourism that rapidly progressing national and international area has been handled to scope within Şanlıurfa 

province,, According to aim of this research,  Province current situation for congress tourism has been analyzed 
with SWOT technique., and also semi-stuctured interview has been used. According the research result, It has 

been determined that Şanlıurfa province has been a high potential but, Şanlıurfa province has faced to some 

problems about to congress tourism as political and administrative barriers, the lack of promotion.  As a result 

of analysis of the data will be offered to suggestions to the private and publich sector, 
Key Words: Congress Tourism, Swot Analysis, Şanlıurfa.  
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1. GİRİŞ 

 
Turizm endüstrisinde yeni bir segment olarak tarif edilen kongre turizmi, kongre ve sergi saraylarındaki 

artış ile turizmin, en hızlı büyüyen ve en çok kazanç sağlayan segmentidir (Chiu ve Ananzeh, 2012). Gerek 

ülke ekonomisi gerekse işletmelerin verimliliklerini etkileyen bir unsur olarak kongre turizmi, turizm 

işletmeleri için hızla büyüyen bir pazar niteliğini kazanmakta ve turizmin çeşitlendirilmesi ve mevsimlere 
yayılması adına ön plana çıkan istikrarlı bir turizm türü olmaktadır (Ersun ve Arslan, 2009: 140).  

Kongre turizmi, diğer turizm çeşitlerine göre gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel etkileri daha fazla 

olan bir turizm çeşididir. Bölge halkı ve katılımcılar arasında giyimden, davranışlara, yeni alışkanlık 
kazanmaktan, bilgi paylaşımına kadar birçok konuda geniş bir etkileşime neden olmaktadır (Aksu, Yılmaz ve 

Gümüş, 2013: 21). Ekonomik anlamda ise normal turistin getirdiği gelirden üç kat daha fazla gelir getirmesi, 

istihdam yaratması ve sezonu uzatması gibi etkilere sahiptir. Bu etkiler, kongre turizminin tüm dünyada 
giderek en karlı turizm etkinliklerinden biri olmasını sağlamıştır (Erdoğan, 2006: 42). Bu çalışmada kongre 

turizmi Şanlıurfa ili bazında değerlendirilmiş, Şanlıurfa ili kongre turizm potansiyeli swot analizi ile 

değerlendirilecek mevcut durumu analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

 
1.1. Kongre Turizmi 

“Toplanma, buluşma” anlamına gelen kongre kelimesi, Latince “congressus”dan gelmektedir. 
Günümüzde aynı anlama gelen konferans, sempozyum, seminer, meeting gibi kelimeler de kullanılmaktadır 

(Aymankuy, 2010: 4). Kongre kavramı “Bir veya daha fazla günle sınırlandırılmış ve önceden kararlaştırılmış 

bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda ya da meslek dallarında, belirli bir konuda 

bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin de katılımlarıyla meydana 
gelen bir toplantıdır” (İçöz, 2003: 264) şeklinde tanımlanmakla birlikte; “ulusal veya uluslararası düzeyde en 

az 300 kişinin katıldığı, karşılıklı bilgi alışverişi ortamının yaratıldığı büyük çaplı toplantılardır” şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Çakıcı, 2012: 5). Çoğunlukla yüksek gelirlere sahip olan kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilen bu toplantılar, ticari ya da ticari olmayan nedenlerle yapılabilmektedir (Seebaluck, Naidoo ve 

Ramseook 2013: 354).  

Uluslararası Dernekler Birliği (UIA) kayıtlarına göre bilinen ilk uluslararası kongre 10 Mart-8 Haziran 
1681 tarihinde Roma`da tıp alanında (Aydın, 1997: 19);  modern anlamdaki ilk kongre ise 18 Temmuz 1914-

9 Haziran 1915 tarihleri arasında yapılan Viyana kongresi olarak bilinmektedir (Çizel, 1999: 17). 1900`lü 

yıllara gelindiğinde dünyada uluslararası nitelikte toplantı sayısının 232 adet olduğu, 1950`li yıllarda ise 700`e 

ulaştığı gözlenmektedir (Aydın, 1997: 20). Türkiye’de ise ilk uluslararası kongreler 1969 yılında yapılan 
"Dünya Kızılhaç Kongresi" (1300 yabancı delege) ve "Dünya Ticaret Odaları Uluslararası Kongresi" (1200 

yabancı delege) olarak bilinmektedir (Arslan, 2008: 25). 1996 yılında açılan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi de 

kongre turizmi açısından en önemli gelişmelerden birisi olarak görülmektedir (www.icec.org). Aynı yıl 
içerisinde gerçekleşen ve yaklaşık 25 bin katılımcıya  iki hafta hizmet sunulan "Birleşmiş Milletler İnsan 

Yerleşimleri Konferansı" "HABİTAT II'ye ev sahipliği yapmak ise uluslararası kongreler konusunda 

Türkiye’nin en büyük atılımı sayılmaktadır (Arslan, 2008: 25). 

Bir turizm çeşidi olarak kongre, katılımcıların sürekli yaşadıkları yerlerin içerisinde ve dışarısında, 
uzmanlık gerektiren ya da mesleki alanlarda bilgi alışverişi amacıyla bir araya gelmeleri olarak 

tanımlanabilmektedir (Ekinci, 1989: 19; Akt Aksu vd, 2013: 3). Başka bir tanıma göre ise kongre turizmi, 

kişilerin sürekli ikamet ettikleri ya da çalıştıkları yerlerin dışında, uzmanlık gerektiren alanlarda ya da meslek 
dallarında, daha önce belirlenmiş bir konu hakkında bilgi alışverişi yapmak için bir araya gelmeleri sonucu 

ortaya çıkan turizm hareketlerinin bütünüdür (Aymankuy, 2010: 6). Tanımlardan anlaşılacağı üzere kongreden 

bir turizm çeşidi olarak söz edebilmek için gerçekleştirilen toplantıların aynı zamanda bir turizm olayını 
meydana getirmesi gerekmektedir (Karasu, 1985: 11; Akt: Pembegül, 2008: 15). Kongrelerin genellikle şehir 

merkezlerinde ya da şehir merkezlerine yakın yerlerde düzenlenmesi, tüm yıl boyunca gerçekleştirebilir olması 

ve böylelikle turizmin tüm yıla yayılmasını sağlaması ve katılımcıların normal turistlere oranla yaklaşık üç kat 

fazla harcama yapmaları gibi özellikleri ile kongre turizmi, diğer turizm türlerine göre farklılık göstermektedir 
(Aymankuy, 2010: 10). 
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Kongre turizminde turistik çekim unsurunun ön planda yer alması, bir kentte kongre turizminin ortaya 

çıkıp gelişebilmesi için coğrafi konum, doğal güzellikler, kültürel ve tarihi değerler gibi faktörleri de önemli 
kılmaktadır. Bununla birlikte kongre turizmi kapsamında destinasyon seçimi için  kongre ve toplantı 

merkezlerinin özellikleri ile sunduğu olanaklar da belirleyici olmaktadır (Özdemir, 2014 :25). Dwyer ve Kim’e 

göre (2003: 370) bir destinasyonun rekabet avantajı sağlaması için sunduğu hizmet ve yaşattığı deneyimlerin 
diğer destinasyonlardan üstün olması gerekmektedir. Bu bağlamda bir bölgenin kongre turizminde ön plana 

çıkabilmesi için rekabet içinde olduğu destinasyonlara göre farklı ve üstün özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Kongre turizminde sabit maliyetlerin oldukça yüksek olması sebebiyle bir bölgede kongre 

turizmi kendiliğinden ortaya çıkamaz ya da gelişim gösteremez. Bu noktada özellikle devlet kurumlarının ve 
özel sektörün bu turizm çeşidinin gelişmesi için destek vermesi gerekmektedir (Eryılmaz ve Zengin, 2009: 

63). 

1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Kongre Turizmi 

Ulusal ve uluslar arası şirketlerin sayısı ve toplantı ihtiyacının artması ve bilgi paylaşımının bir ihtiyaç 

olarak görülmeye başlaması ile birlikte tüm dünyada kongre turizmi gelişmeye başlamıştır (Gülbahar, 2006: 

15). Turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan kongre turizmine yönelik olarak, dünyadaki gelişmiş 
ve gelişmekte olan birçok ülke de bu turizm türüne yönelik aktivitelerini arttırmaya çalışmaktadır (Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002: 3). Bu amaçla birçok ülkede kongre merkezlerine yönelik yatırımların arttığı ve kongre 

turizminin geliştirilmesine yönelik kongre ve ziyaretçi büroların kurulduğu görülmektedir (Arslan, 2008: 26). 

Türkiye’de son yıllarda önemi, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri anlaşılan kongre turizmi pastasından daha 
fazla pay alınması için yatırımlar yapmakta ve kongre ve ziyaretçi büroları kurmaktadır.  

Dünyada kongre turizmi ile ilgili tüm gelişmeler ve istatistiki bilgiler, Uluslararası Kongre ve Toplantı 

Birliği (International Congress and Convention, ICCA) tarafından yayınlanmaktadır. Tablo 1 ve Tablo 2’de 
ülkeler ve şehirler bazında kongre sayıları ile katılımcı sayıları verilmiştir.    

 

Tablo 1.Ülkelere Göre Kongre ve Katılımcı Sayıları Sıralaması 

Sıra Ülke 
Kongre 

Sayısı 
Katılımcı 

Sayısı 

1 ABD 831 365.338 

2 Almanya 659 264.156 

3 İspanya 578 289.039 

4 
Birleşik 

Krallık 
543 199.100 

5 Fransa 533 233.075 

6 İtalya 452 175.400 

7 Japonya 337 147.245 

8 
Çin Halk 

Cumhuriyeti 
332 127.997 

9 Hollanda 307 133.105 

10 Brezilya 291 127.023 

19 Türkiye 190 95.377  
Kaynak: ICCA Statistics Reports 2014 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2014 yılı için dünyada en fazla kongrenin ABD’de yapıldığı ve ilk 10 içerisinde 
altı tane Avrupa ülkesi olduğu görülmektedir. Türkiye ise 190 kongre ile 19. Sırada yer alırken katılımcı sayısı 

bakımından ise 16. Sırada yer almaktadır. 
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Tablo 2.Şehirlere Göre Kongre ve Katılımcı Sayıları Sıralaması 

Sıra Şehir Kongre Sayısı Katılımcı Sayısı 

1 Paris 214 130.516 

2 Viyana 202 81.902 

3 Madrid 200 91.452 

4 Berlin 193 76.880 

5 Barselona 182 127.469 

6 Londra 166 89.969 

7 Singapur 142 57.497 

8 Amsterdam 133 79.356 

9 İstanbul 130 75.864 

10 Prag 118 46.921 

81 Antalya 30 

25.000’den az 198 İzmir 12 

222 Ankara 10 

Kaynak: ICCA Statistics Reports 2014 

 

Tablo 2’de 2014 yılı içerisinde dünyada en fazla kongrenin 214 kongre ile Paris’te yapıldığı 
görülmektedir. Şehirler bazında ilk on şehir arasında Singapur dışındaki tüm şehirler Avrupa kıtasında yer 

almaktadır. İstanbul listede 130 kongre ile 9. Sırada yer alırken, katılımcı sayısı bakımından 8. Sırada yer 

almaktadır. Antalya 30 kongre ile 81,  İzmir 12 kongre ile 198 ve Ankara 10 kongre ile 222. Sırada yer 
almaktadır. 

 

2.YÖNTEM 

 
Araştırmada SWOT analizinden faydalanarak çalışma amacına ulaşılmaya çalışılmıştır. SWOT analizini 

yapabilmek için, Şanlıurfa ilinde yer alan konuya ilişkin akademisyenler, sektör temsilcileri ve Şanlıurfa ilinin 

önde gelen dernek ve kuruluşlarından oluşan bir grupla mülakat teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmada ise 

mülakat ve beyin fırtınası yapılmıştır.  Araştırmanın amacına istinaden konuyla ilgili beş akademisyenin 
görüşü alınmıştır. Sektör temsilcilerinden ise on adet sektör temsilcisi ile görüşme sağlanarak araştırmaya katkı 

sunması sağlanmıştır. Görüşmeler; 1 Kasım 2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında katılımcıların uygun olduğu 

gün ve saatlerde gerçekleştirilmiştir. Mülakat sorularında katılımcıların Şanlıurfa kongre turizminin fırsatları, 
tehditleri, zayıf ve güçlü yönlerini belirtmeleri istenmiştir.  Araştırmanın öncelikli kısmında beyin fırtınası 

yapılarak konuya ilişkin görüşlerini dile getirmeleri istenmiştir. Beyin fırtınasından sonra en fazla yazılan 

maddeler bölümlere ayrılarak liste hazırlanır ve swot analizinin dört bölümü için bu işlem sırasıyla 

uygulanmıştır. Mülakat kısmında ise derinlemesine fikirleri alınarak Şanlıurfa ilinin güçlü yönleri, zayıf 
yönleri, fırsatları ve tehditleri sebepleri ile tespit edilmiştir. Elde edilen cevaplara göre Şanlıurfa ilinin kongre 

turizm potansiyeli analizi matrisi oluşturulmuştur.  

 

3. BULGULAR 

 
Gerçekleştirilen mülakat, görüşmeler, literatür incelemesi ve gözlemler neticesinde elde edilen veriler 

aşağıdaki gibidir. 
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3.1. Şanlıurfa İlinin Kongre Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 

3.1.1.  Şanlıurfa İlinin Kongre Turizm Arz Analizi ve İmkânları 

Kongre turizmi için bir destinasyon önerebilmek için önce mevcut durumu incelemek yani arz analizi 

yapmak gerekmektedir. Şanlıurfa ilinin arz imkanları incelenirken konu; doğal faktörler, ulaşım olanakları ve 

sektörel olanaklar başlıkları altında incelenmiştir. 
 

Doğal Faktörler 

Doğal faktörler kapsamında coğrafi konum, iklim, doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler bu bölümde yer 
alacaktır. 

 

a) Şanlıurfa’nın Coğrafi Yapısı  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa, 18.584 kilometrekare yüzölçümü ile ülkemizin % 
3’ünü oluşturmaktadır. İlin ortalama rakımı 518 metredir. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ile komşu 

olan Şanlıurfa, güneyde ise Suriye ile komşudur. Şanlıurfa, coğrafi konumu nedeniyle üzerinde tarih boyunca 

birçok devlet ve krallığın hüküm sürdüğü, değişik kültürlerin geçiş ve kaynaşma alanı olmuştur. İlk ve 
Ortaçağda eski uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya ve Arap ülkeleri ile Avrupa arasındaki bazı yollar, 

Şanlıurfa üzerinden geçmekteydi. Şanlıurfa, doğuyu batıya bağlayan birçok tarihi, ticari ve askeri yolun 

üzerinde yer almış olması nedeniyle, geçmişte ve günümüzde önemli bir olmakla birlikte kongre açısından da 
bölgenin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır (www.sanliurfa.bel.tr.) 

 
b) İklim 

Şanlıurfa'da kontinental (kara) iklim ve özelliği ağır basmaktadır. Bu özellik sıcaklık ve yağış 

bakımından kendisini göstermektedir. Şanlıurfa'da günlük ve yıllık sıcaklık farkları şiddetlidir. Gece ile 

gündüz ve yaz ile kış ortalama sıcaklıkları arasında büyük farklar vardır. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları 
yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Şanlıurfa’nın iklimin uygunluğu kongre programı dahilinde ve serbest 

zamanda gezilebilecek bir şehir olduğunu göstermektedir (www.sanliurfa.bel.tr). 

 

c) Turistik Çekicilikler 

Bir şehrin doğal, tarihi, kültürel çekicilikleri kongre turizmi açısından oldukça önemlidir. Kongre 

programı içinde yer alan gezi alanları, kongre katılımcılarının boş vakitlerinde gezip görecekleri tarihi ve 

kültürel mekanlar katılımcıların kongre sürecince keyifli vakit geçirmelerine sebep olmakla birlikte, onların 
tanıdıkları, eş ve dostlarına şehri tanıtmalarına da vesile olacaktır.  

12.000 yıl öncesine ait dünyanın en eski tapınak kalıntılarının yer aldığı, ilk mimarinin ve ilk tarımın 

yapıldığı Şanlıurfa, dinler tarihi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Medeniyetlerin filizlendiği 

Bereketli Hilal içinde, Yukarı Mezopotamya Bölgesinde yer alan Şanlıurfa binlerce yıllık kültürel birikimi 
günümüze taşımışlardır. Bu nedenle Bölge kültür turizmi için önemli potansiyele sahiptir. Tespit edilen 

taşınmaz kültür varlıkları kapsamındaki eser sayısı ile Türkiye’nin ilk dört şehri arasında gösterilen Şanlıurfa, 

il genelinde yapılan 35 arkeolojik kazı sayısı ile Türkiye’de en çok arkeolojik kazı yapılan il olarak “Müze 
Şehir” adıyla anılmaktadır. Şanlıurfa; şehir surları, Urfa Kalesi, Haleplibahçe Mozaikleri, Göbeklitepe, 

Osmanlı döneminden kalma 11 hanı, tarihi değere sahip 36 cami ve mescidi, 5 medresesi, 21 tarihi pazarı ve 

4 çarşısı, 8 adet hamamı, 12 çeşmesi, 4 kervansarayı, çok sayıdaki köşk ve konakları ile kültür turizminin 
önemli mekanlarından biridir. Kültürel ve tarihi zenginliği nedeniyle Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi belgesinde Marka Kültür Kenti olmaya aday illerden biri 

olarak tanımlanmakta ve GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 

Şanlıurfa şehir merkezine 15 km. uzaklıkta bulunan Göbeklitepe’de yapılan arkeolojik kazılarda, 
günümüzden 11.000 yıl öncesine ait dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunmuş olması; Harran ve 

Soğmatar’da Asur, Babil dönemlerinde ay, güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı Pagan dini tapınakları, 

İbrahim Peygamber'in doğduğu, Yakub, Eyyub, Elyesa, Şuayb ve Musa peygamberlerin yaşadığı şehir 
olduğuna inanılmış olması, Urfa'ya "İnançlar Diyarı" ve "Peygamberler Şehri" denilmesine sebep olmuştur. 
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Siverek sınırları içersinde yer alan Karacadağ Kayak Merkezi, Şanlıurfa’nın ve Bölgenin kayak yapılan 

ve kış turizmine yönelik hizmet veren tek tesisidir. Şanlıurfa ve Diyarbakır merkezlerine yakın konumu 
nedeniyle her iki ilden de ziyaretçi çekmektedir. 

Bölgenin su sporları için uygun alanları Şanlıurfa’nın batı ve kuzeybatısında Karkamış, Birecik ve 

Atatürk Baraj Gölleridir. Atatürk Barajı ile oluşan göl, ülkenin 3. büyük gölüdür. Atatürk Baraj Gölünde yılda 
bir kere Su Sporları Şenliği düzenlenmektedir. Bozova ev Halfeti İlçelerinde su sporları yapmak için uygun 

alanlar bulunmaktadır. 

Şanlıurfa'nın 40 km. güneydoğusunda bulunan Karaali Köyü'ndeki sıcak su kaplıcasında 90 ha alan 

sıcak su rezervi tespit edilmiştir. İl Özel İdaresi tarafından ev 1997 yılında açılan Kaplıca Otel Tesisleri ve 
Kapalı Havuz Tesisleri 34 odalı 68 yataklıdır ve 150.000 m3 /saat sıcak su kapasitelidir. Ayrıca 2000 yılında 

açılmış olan 54 daireli bir apart otel tesisi bulunmaktadır. 49–55 derecedeki sıcak suyun, sinir sistemi, eklem, 

cilt, dolaşım ve benzeri hastalıklar için şifa özelliği taşıdığı tespit edilmiştir. Karaali Kaplıcaları bölgeden ve 
çevre illerden yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. 

Yemek kültürü oldukça zengin olan Şanlıurfa markalaşmış yöresel yemeklere sahiptir ve bu özellik 

Şanlıurfa kenti için kimlik öğesi durumundadır. Bu özelliklerinden dolayı Şanlıurfa, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının Turizm Eylem Planında (2013) Güneydoğu Anadolu Gurme Aksında yer alan iller arasındadır. 

Şanlıurfa merkez ilçede yer alan Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası, Ceylanpınar ilçesindeki Ceylan Üretme Çiftliği, Birecik Kelaynak Üretme Çiftliği, kuş gözlemciliği 

yapılabilecek sulak alanlar gibi ekolojik öneme sahip alanlar, Halfeti geleneksel kent dokusu, Harran’da kovan 
evler olarak da adlandırılan Kümbet evleri gibi doğal ve tarihi özelliklere sahip alanlar bölgede eko-turizm 

potansiyelini öne çıkarmaktadır. Pirinç ve buğday tarımının dünyada ilk kez yapıldığı ve bu ürünlerin gen 

merkezi olan Karacadağ etekleri bazalt taşların temizlenmesi durumunda kimyevi gübre ve zirai ilaç 
kullanılmamış toprağıyla organik tarım ve Agro-turizm için uygun alanlar oluşturacaktır. Karacadağ yayla 

turizmi ve eko-turizm olanakları değerlendirilecek alanlardandır (www.urfakultur.gov.tr). 

 
Ulaşım Olanakları 

Karayolu ağının önemli kavşaklarından birinde yer alan Şanlıurfa; Gaziantep-Şanlıurfa-Nusaybin-

Cizre-Habur yoluyla ülkenin güneydoğu ve güneybatısına bağlandığı gibi; Gaziantep üzerinden ise Batı ve İç 
Anadolu’ya bağlanır. Adıyaman ve Diyarbakır yönlerinden gelen yollar Urfa’dan geçer; güneye inen yol ise 

sınır kapısından Suriye’ye ulaşır.   

Şanlıurfa’da demiryolu, ilin güneyinde olup Suriye sınırına paralel geçer.  Suriye’ye açılan Akçakale 

birinci sınıf gümrük kapısı 24 saat hizmet vermektedir. Şanlıurfa’da yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo 
taşımacılığı hizmetleri için de kullanılan “GAP Uluslararası Havaalanı” Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 35. 

Kilometresindedir ( www.sanliurfa.bel.tr). 

Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde  birçok turistik çekim  merkezi  bulunmaktadır. Bu merkezlere özel 
araçlarla veya düzenli sefer yapan belediyeye bağlı  çalışan  otobüslerle ulaşılabilmektedir.  

 

3.1.2. Sektörel Olanaklar 

a) Konaklama İmkanları 

Şanlıurfa şehri her yıl artış gösteren bir ivme ile mevcut ziyaretçilere daha nitelikli ve özgün bir turizm 

hizmeti sunabilmek adına çalışmaktadır. Başta Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü ve Şuro’nun öncülüğü ile gerçekleşen çalışmalar; konuya ilgili girişimciler sayesinde 10 yıl 

öncesinde hayal bile edilemeyecek konuma gelmiştir. 
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Tablo 3. 2016 Yılı Konaklama Kapasiteleri 

2016 YILI 

Turizm İşletme Belgeli 

Konaklama Tesisleri                                                                                                                                  

Turizm Yatırım Belgeli 

Konaklama Tesisleri 

TOPLAM                                      

KONAKLAMA 

KAPASİTESİ 

(Aktif Durumda) (Pasif Durumda) (Aktif Durumda) 

Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM 

Tesis 

Sayısı 
10 4 14 4 1 5 

4

8 

3

3 
81 

Oda 

Sayısı 

89

9 

1

59 

1.0

58 

3

94 

4

8 
442 

1

.942 

8

47 
2.789 

Yatak 

Kapasitesi 

1.7

94 

3

23 

2.1

17 

7

89 

9

8 
887 

4

.248 

1

.723 
5.971 

Kaynak: www.urfakultur.gov.tr 

Şanlıurfa ilinin konaklama potansiyeline bakıldığında ise, İl ve İlçeler toplamında 81 tesisin 
bulunmakta; 5.971 yatak kapasitesi ile ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Hilton Garden Inn ; El-Ruha ; 

Nevali; Şanlıurfa Dedeman, Harran, Grand Urfa gibi beş ve dört yıldızlı otellerin yanı sıra; Cevahir; Manici 

Hotel&Konak; Gülizar, Harran, Osmanlı, Pınarbaşı, Yıldız Sarayı gibi küçük kapasiteli konukevleri de 
mevcuttur. Bahsedilen konaklama işletmeleri kongre ve toplantı organizasyonlarının konaklama talebini 

karşılayabilecek niteliktedir.  

 

b) Seyahat Acentaları 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre kongre ve toplantıların 

organizasyonu A grubu seyahat acentalarının yetkisindedir. Bir kongre ve toplantı destinasyonunda yer alan 

seyahat acentaları hem kongrelerin organizasyonunda faydalanmak hem de kongre programları içerisinde yer 
alacak çevre gezilerinin organizasyonu için önemlidir. 

 

Tablo 4. Şanlıurfa İl Geneli Turizm İşletme Belgeli Seyahat Acenta Sayısı 

A GRUBU 

MERKEZ A GRUBU ŞUBE 

B GRUBU 

MERKEZ 
TOPLAM 

21    9 1       31 

Kaynak: urfakultur.gov.tr 

 
Şanlıurfa geneline bakıldığında bölgede 21 A grubu seyahat acentası bulunmaktadır. Bu acentaların 

bazıları merkeze bağlı şube; bazıları ise bağımsız şube durumundadır. Göbeklitepe; Kaliru; Göncü; Kançul 

gibi A grubu seyahat acentaları bölgenin turist gruplarına farklı tur programları ve alternatif gezi güzergahları 
sunmaya çalışmaktadır.  

 

c) Kongre- Toplantı İmkanları 

Bir kongre destinasyonu için en önemli arz unsurlarından birisi de şüphesiz kongre ve toplantı 
imkanlarıdır. Kongre ve toplantı düzenlenebilecek salonların sayısı kadar teknolojik altyapıları da oldukça 

önemlidir. Özellikle katılımcı sayısının yüksek olduğu toplantılarda aynı anda birden fazla salonda oturumlar 

aynı bina içerisinde yapılabilmelidir.  
Kongre denildiğinde akla bilim, bilim denildiğinde de üniversiteler gelmektedir. Destinasyonda 

bulunana üniversitelerin toplantı salonları her zaman organizatör için iyi alternatiflerdir. Ancak asıl olması 

gereken tam donanımlı bir kongre merkezidir. Şanlıurfa’da henüz büyük kapsamlı bir kongre ve fuar merkezi 

kurulmamıştır. Mevcut kongre düzenlenebilir salonlar aşağıdaki tablodadır.  
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Tablo 5. Kongre ve Toplantı Salonları 

  

KONGRE DÜZENLENEBİLİR SALONLAR 

 

 

SALON 

SAYISI 

 

KAPASİTE 

1 Şutso Düğün ve Kongre Merkezi 1 1200 

2 Nevali Otel                                                        5 2410 

3 Dedeman Şanlıurfa  5 1235 

4 Hilton Garden-İnn-Şanlıurfa                                                                      3 155 

5 Grand Urfa 1 100 

6 Hotel Harran 4 1200 

 

Tabloda belirtilen salonların haricinde çeşitli kamu binalarının toplantı salonları da kongre ve 

toplantıların büyüklüklerine göre kullanılabilir. Şanlıurfa’nın kongre ve toplantı salonları incelendiğinde 
uluslararası büyük kongreler için hem salan hem de teknoloji olarak şu an itibariyle yetersiz olduğu ancak 

ulusal kongreler ve diğer toplantılar için yeterli olduğu söylenebilir. Şanlıurfa’da  birçok  kongre ve 

Sempozyum düzenlenmektedir. 2015 yılında Şanlıurfa’da ulusal ve uluslararası bazda düzenlenen kongre ve 
sempozyumlar şu şekildedir;  

1. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu  

2. Üçüncü Milletlerarası Şehir Tarih Yazarları Kongresi 

3. Birinci Uluslararası İslam Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa  Sempozyumu  
4. Sekizinci Ulusal Hidroloji Kongresi  

5. 12. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi  

6. Harran Üniversitesi 1. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrenci Kongresi  
 

3.2. ŞANLIURFA İLİ KONGRE TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ 

 
3.2.1. Üstünlükleri 

• Turistik bölge turizm bakımından güçlü çekim alanlarına ve turistik donanımına sahip olan 

yerdir. 

• Turistik bölge turizm bakımından etkilenmiş bir görünüme sahip bulunan, ekonomik yapısı ve 
hayatı turizmin etkilerini yansıtan bölgelerdir. 

• Bölge tabii güzellikleri, tarihi eserleri, sanat yapıları ve turizmin gelişmesi için imkanlara 

sahiptir. 

• Küçük bir büyük şehir olduğundan güvenilirdir. 

• Diğer kongre şehirlerine kıyasla ucuzdur. 

• Bölgenin 11.000 yıl öncesine dayanan zengin tarihi ve kültürel mirası ve dünyanın ilk 

tapınağının burada yer alması 

• Bölgede tarihi ve kent dokularının bulunması, 

• Yerel Halkın konukseverliği 

• Kültür turizmi ve inanç turizminde güçlü potansiyelin bulunması 

• Bölgenin farklı turizm türleri ile entegre olabilmesi ( kültür, inanç iş, agro-turizm vb.) 

• Bölgede zengin yöresel kültür ögelerinin bulunması ( Yöre Mutfağı, Halk Oyunları, El 

Sanatları, Kürkçülük, Bakırcılık) 

• Farklı dinlere ve mezheplere mensup kişilerin hala bir arada yaşayabilmesi 

• Turizm sektörünün gelişme göstermesi 

• İklimi dört mevsim kongre turizm faaliyetlerine uygundur.  

 
3.2.2. Zayıflıkları 

• Turizmin önemi, gelişimi ve Şanlıurfa’daki mevcut durumu konusunda halkın yeterli bilgiye 
sahip olmaması 
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• Şehrin kongre ve toplantı salonları, turistik çekiciliklerine dair tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin yetersizliği   

• Nitelikli bir turizm hizmeti sunmadaki altyapı  eksikliği 

• Özel Sektörün bölgeye yeterli önemi vermemesi 

• Terör ve vb. Uluslararası imajı olumsuz yönde etkileyen durumların yaşanması 

• Son birkaç yıldır bölge çevresinde yaşanan siyasi karışıklıklar 

• Konuyla ilgili akademik çalışmaların yetersizliği 

• Bölgenin kültür envanterinin tamamlanmamış olması 

• Düzensiz ve plansız kentleşmenin özgün dokuyu bozması ve geleneksel kent dokularında 

özgün mimarinin ortaya çıkarılamaması 

• Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizm amaçlı değerlendirilememesi 

• Bölge turizm tesislerinin nicelik ve nitelik eksiklikleri 

• Bölgeye turist gelişlerinin ve kalış sürelerinin düşük olması 

• Turizm Sektöründeki nitelikli personel eksikliği ve hizmet kalitesinin düşük olması 
 

3.2.3. Fırsatları 

• Seyahat acentelerinin çalışma alanlarının genişlemesi 

• Dünyada en fazla kişi sayısına sahip dinlerden 3 büyük dinin( Hıristiyanlık, Yahudilik, 

İslamiyet) bölgede etkisinin ve izlerinin olması 

• Tarihin başlangıcı değiştiren Göbeklitepe Antik Kentinin Şanlıurfa’da yer alması 

• Birçok dinde kutsal sayılan Hz. İbrahim’in bölgede yaşaması  

• Yöre Halkının inançlarının gerektirdiği ibadet ve gelenekleri sürdürmesi 

• Zengin yöresel mutfağı ve folklorik değerlerin olması 

• Şanlıurfa Valiliği ve Belediyesi ve Şurkav vakfı başta olmak üzere diğer resmi kurumlarının 
kültür ve turizm konusunda koruma ve restore etmeye verdikleri büyük önem 

• Şehrin coğrafi konumu nedeniyle kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım imkânlarının 

elverişli olması. 

• Genç Nüfusun yetiştirilebilecek nitelikte olması 

• 2023 turizm stratejisinde geliştirilebilir turizm kentleri arasında yer alması 

• UNESCO tarafından Göbeklitepe’nin geçici miras listesine alınması 

 

3.2.4. Tehditleri 

• Bölgede Turizm kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların yetersizliği 

• Mağara, Camii, Medrese gibi yüzyıllar öncesine ait kutsal mekânların yerli ve yabancı turistler 

tarafından tahrip edilmesi 

• Kültür ve turizm konusunda kurumlar arası koordinasyon eksikliği  

• İmar planlarında kültür ve turizme yönelik planlama eksikliği 

• Turistlerin eğlenebileceği alanların sınırlı olması 

• Turizm konusunda gerekli bilgi ve turizm algısının yeterince gelişmemiş olması ve turizm 

alanlarında ziyaretçileri bilgilendirmenin sınırlı olması 

• Nitelikli ve eğitimli işgücünün bölge dışına göç etmesi 
 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Kongre turizmi turizm sektörü içinde diğer turizm türlerine kıyasla çarpan etkisi yüksek bir turizm 

türüdür. Kongre turizminin Türkiye açısından önemi yeni yeni fark edilmekle birlikte kamu ve özel sektörün 

kongre turizmine verdiği değer giderek artış göstermektedir. Türkiye’nin turizm alanında gerçekleştirdiği 
eylem planları ve 2023 turizm stratejisi incelendiğinde belli illerin kongre turizminde geliştirilmesi gerektiği 
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vurgulanmış olsa da, bu illere ek olarak, Güneydoğu Bölgesinde bir ilin kongre turizmi ile kalkınabilir ve ivme 

kazandırılabilir.  
Günümüzde kongre ile bilinirliğini sağlamış tüm destinasyonlarda bulunan temel niteliklerden biri de 

içinde birçok unsuru barındırmasıdır. Temel niteliklerin sağlanmasının ardından lüks bir tüketim olan kongre 

turizminin de bu özelliği göz önünde bulundurularak sunumu yapılmalıdır. Aynı zamanda kongre turizmi 
gerçekleştiren bölgelerin olumlu bir imaja sahip olması da tercih edilmesinde oldukça önemli bir faktördür ( 

Ersun ve Arslan, 2009: 111).  

Şanlıurfa’nın en önemli kongre avantajlarından biri de ikliminin kongre turizmi için uygun olmasıdır. 

Farklı ulaşım yolları incelendiğinde gerek havayolu, gerekse karayolu açısından elverişli bir nitelikte olması, 
ılıman iklimi, yağışlı günlerin azlığı ile kongre turizminde tercih edilebilir bir destinasyon olmasında oldukça 

önemli bir konumdadır.  

Konaklama tesisleri incelendiğinde geniş çaplı bir kongreye ev sahipliği yapamayacak nitelikte olsa da, 
geliştirilebilir düzeydedir. Özellikle kültür turizmi açısından Türkiye’nin ender destinasyonlarından biri 

olması, dünyanın ilk tapınağının Şanlıurfa’da yer alması Şanlıurfa’yı delegelerin boş vakitlerini 

değerlendirmeleri için göz alıcı bir destinasyon haline getirmiştir. Şanlıurfa ilinde kongre turizminin 
geliştirilmesi için gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda öneriler aşağıdaki gibidir;  

• Şanlıurfa ilinde bir kongre ziyaretçi bürosunun kurulması kongre turizminin gelişimine katkı 

sağlayabilir.  

• Kongre ziyaretçi bürosuna ek olarak, turizm il müdürlüğü, turizmle ilgili çeşitli kuruluşlar, dernek, 

özel sektör ile kongre birimi kurulabilir.  

• Kongre salonlarının kapasiteleri arttırılmalı, özellikle bir kongre otelinin kurulması için çalışmalar 

başlatılabilir.  

• Alt ve üst yapı olanaklarının düzenlenmesi, rekreasyon alanların geliştirilmesi ve mevcut rekreasyon 
imkanlarına alternatif olarak farklı imkanların oluşturulması gerçekleştirilebilir.  

• Son yıllarda özellikle Güneydoğu bölgesinde yer alan şehirlerin komşu ülkelerin savaşları ve iç 

karışıklıkları ile anılması ve bu durumun başta Güneydoğu olmak üzere, Şanlıurfa’nın turizm talebini 

etkilemesi söz konusudur. Bu durumun hafifletilmesi adına, başta medya olmak üzere, uluslararası alanda 
tanıtım ve imaj çalışmaları güçlendirilmeli, Şanlıurfa’nın güvenilir ve huzurlu bir kent olduğu gerçeği farklı 

platformlarda dile getirilmelidir.  

• Kongre turizmi lüks bir üründür ve bu ürünü tercih eden katılımcıların sosyo-ekonomik ve sosyo-

kültürel düzeyi oldukça yüksektir. Bu kapsamda onlara hizmet edecek personelinde mesleki bilgi ve becerisi, 
tavır, tutum ve dış görünümü oldukça önemlidir.  Bu sebeple bölgede yer alan turizm eğitimi veren kurumlarla 

işbirliği sağlanmalıdır.  

• Şanlıurfa il turizm müdürlüğü ve valiliğin hazırladığı el broşürlerine bakıldığında kongre turizminin 

önemi neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu kapsamda mevcut yazılı materyallere kongre turizmi de 

eklenmeli, turizm fuarlarında kongre turizmi kavramı da vurgulanmalıdır.  

• Yerel yiyeceklerin ön planda olduğu mutfaklar yanında turistlerin yeme-içme alışkanlıklarını göz 
önüne alarak hazırlamış mutfakların birbirine alternatif olacak şekilde temiz ve özenli mekânlarda hizmete 

açılmalı, Şanlıurfa yemek kültürüne vurgu yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Günümüzde teknoloji ve endüstrileşmenin gelişmesi, çalışma hayatına katılan kadınların sayısının 
artmasını sağlamıştır. Farklı sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de kadın girişimciler yoğun rekabet 

ortamına yeni ve farklı fikirler ile katılmaktadırlar. Bu yönüyle Atatürk Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan 

kız öğrencilerin girişimcilik ve inovasyona yönelik eğilimleri araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılacak veriler anket tekniği ile elde edilmiş ve 5’li likert ölçeği kullanılarak SPSS 20 
programında Cronbach Alpha güvenilirlik, t-testi ve ANOVA testlerine tabi tutulmuştur. Bu analizlerden elde 

edilen sonuçlara göre çalışmaya katılan potansiyel kadın turizmciler deneyime açık ve kendilerine güveni 

yüksek kişiler olarak tespit edilmiştir. Bu kişilerin belirsizliğe karşı tolerans konusunda ise kararsız kaldıkları 
görülmüştür. Ayrıca, 22-25 yaş arasındaki kadınların girişimcilik ve inovasyon eğilimlerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İnovasyon, Potansiyel Kadın Turizmci, Turizm 
 

 

 

DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 

TRENDS OF POTENTIAL FEMALE TOURISM PROFESSIONALS 
 

ABSTRACT  

Today, development of technology and industrialization led to an increase in the number of women 

taking part in business life. Women entrepreneurs in the tourism sector as well as in different sectors are 
involved in a highly competitive environment with new and different edias. On that sense, entrepreneurship 

and innovation trends of female students in the field of tourism education in Atatürk University constitute the 

scope of the investigation. The data used in this study was obtained by questionnaire and using 5 point likert 

scale Cronbach’s alpha reliability, t-test and ANOVA test were subjected in SPSS 20 programme. According 
to the results obtained from this analysis, potential female tourism professionals participating in the study were 

identified as self-confident people. It was found that these people remain undecided about the tolerance to the 

uncertainty. In addition, it was determined that entrepreneurship and innovation trends of women between 22-
25 years old are high.  

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Potential Female Tourism Professional, Tourism.  
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ÖZET 

1945’lı yıllardan sonra tüm dünyada hızla yayılan turizm faaliyetleri günümüzde çok farklı bir şekilde 
sürmektedir. Ekonomik faaliyetlerden biri olan turizm, ülkeler için büyük oranda gelir getirici bir özelliğe 

sahiptir. Küresel ölçekte ekonomik seviyesi yüksek olan ülkelerinin halkları tüm dünyada turizm faaliyetlerine 

canlılık katmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak refah seviyesinin yükselmesi, insanların boş 

zamanlarının artması ve ulaşım olanaklarında meydana gelen büyük gelişmeler dünyadaki turizm faaliyetlerine 
hız kazandırmıştır. Günümüzde yaşanan küresel değişim ve dönüşüm sonucu turizm faaliyetleri ve beklentileri 

çeşitlenmiştir. Farklı inanç, kültür ve yaş grubundaki insanların gezip-görme isteği, merak ve beklentileri, 

alternatif turizm faaliyetlerinin önemini arttırmaktadır. İnsanların inançları ve inançlarına göre ortaya çıkan 
değerlerin alternatif turizm kapsamında ele alınması bu değerlerin korunması açısından da ehemmiyet arz 

etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Kilis’in inanç turizm potansiyelini, yerel ve bölgesel ekonomiye etkilerini ortaya 
koymaktır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz 

metoduyla değerlendirilmiştir. Müslümanlık inancı açısından Kilis şehri, tarihi geçmişi ve dokusuyla inanç 

turizmi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Kilis şehrinin bu potansiyelinin değerlendirilmesi ancak 

turizm alt yapısının ve tanıtım faaliyetlerinin iyi bir şekilde ele alınmasına bağlıdır. Kilis şehrinde inanç turizm 
faaliyetlerinin etkili bir biçimde görülmesi yeni iş olanaklarına imkan vereceği gibi yerel halkın yaşam 

seviyesini de yükseltecektir.  

Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Alternatif Turizm, Turizm Potansiyeli, Kilis. 

THE EVALUATION OF FAITH TOURISM POTENTIAL IN KILIS AND ITS 

IMPACT ON LOCAL ECONOMY 

ABSTRACT 

The rapidly growing tourism activities all over the world after 1945 continue today but in different 

shapes. Tourism as an economic activity has a great potential to bring income for countries. On a global scale 

the people from prosperous countries stimulate tourism activities all over the world. The rising level of 
prosperity due to the technological advances, increase in people's leisure times, and huge improvement in 

transportation facilities have accelerated world tourism activities. Tourism activities and expectations have 

diversified after the change and transformation experienced on a global scale. The desire, curiosity and 
expectations of people from different faiths, cultures and ages enhanced the importance of tourism activities. 

Addressing people's faith and values as an alternative tourism option is also essential to preserve these values.  

The study aims to determine the faith tourism potential of Kilis and its effect on local and regional 

economy. Qualitative and quantitative research methods were used in this study. The data obtained data were 
analyzed with descriptive analysis method. With its historical fabric, Kilis has a great potential for the faith of 

Islam. Utilizing the potential of the city simply depends on handling the tourism infrastructure and promotional 

activities wisely. Providing a healthy faith tourism activity in Kilis will raise the living standards of local 
people as well as opening new employment opportunities.  

Keywords: Religious Tourism, Alternative Tourism, Tourism Potential, Kilis.
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ÖZET 

Erzincan doğal bitki çeşitleri açısından dünyanın en önemli yerlerinin başında gelmektedir. İlde yaşayan 
yaklaşık 2400 bitki çeşidinden 49 tanesinin dünyadaki tek yaşam alanı Erzincan’dır. Bugüne kadar bu 

çeşitliliğin il için planlanan alternatif turizm faaliyetlerinde kullanılmamış olması bir eksiklik olarak 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Erzincan’a özgü türlerin alternatif turizm açısından önemi tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Endemik bitkiler, Erzincan 

 

 

THE SIGNIFICANT VALUE OF ERZİNCAN WHICH HAS NOT BEEN 

ADEQUATELY ASSESSED AS ALTERNATIVE TOURISM: THE PLANT 

SPECIES WHICH ARE SPECIFIC TO ERZİNCAN (TURKEY) 

 

 
ABSTRACT 

In terms of the natural plant species, Erzincan is one of the most important place in the world. About 

2400 natural plant varieties have been living in Erzincan and 49 of them are spesific to Erzincan. This richness 
has not been used as alternative tourism facilities up to now. In this study, the importance of tourism of the 

plant species which are living only in Erzincan is discussed. 

Keywords: Ecotourism, Endemic plants, Erzincan 

 

GİRİŞ 
 

Türkiye 11.500 bitki çeşidi ile ılıman kuşağın bitki çeşitliliği açısından en zengin ülkelerinin başında 

gelmektedir. Bütün Avrupa kıtasında 12.000 civarında çeşit olduğunda Türkiye’nin bitkisel zenginliği daha iyi 

anlaşılacaktır. Tespit edilen türlerin yaklaşık 3,700 tanesi ülkemize özgü olup, bunların dünyadaki tek yaşam 
alanı Türkiye’dir (Özhatay, 2005; Güner vd., 2012). Anadolu’nun her bölgesi bitkiler açısından aynı 

zenginlikte değildir. Ülkemizde bazı alanlar doğal bitkiler açısından daha zengindir. Erzincan bu zengin 

yerlerin en başlarında gelmektedir (Yıldırımlı, 1995; Ekim vd., 2000; Türe & Böcük 2013).  İlde yaklaşık 2400 
bitki doğal olarak yaşamını sürdürürken bu bitkilerden 430 bitki ülkemize özgüdür. Ülkemize üzgü bu 

türlerden 49 tanesinin ise dünyadaki tek yaşam alanı Erzincan’dır (Kandemir vd., 20015). 

Ülkemizde özellikle sanayiden uzak alanlarda bölgenin özelliklerini öne çıkaracak ve turizmin 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların bölgeler arası dengesizliklerin azaltılması ve o alanlarda yaşam 

koşullarının geliştirilmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır (Yeşiltaş & Öztürk, 2008). Bu kapsamda 

Bugüne kadar Erzincan ilinin tanıtımı ve yörede turizmi artırmak amacı ile birçok faaliyet yapılmıştır. Bu 

faaliyetlerin hiçbirinde Erzincan’ın en önemli değerlerinden olan ve dünyada sadece bu bölgede yetişen bitki 
çeşitleri kullanılmamıştır. Bu çalışmada ilin eko turizmine katkıda bulunacağı düşünülen söz konusu değerin 

tanıtılması amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 
 

Erzincan’a özgü türlerin tespitinde yörede tarafımızdan 2000-2015 yılları arasında yürütülen arazi 

çalışmaları ve ilgili literatürlerden (Davis, 1965-1985; Yıldırımlı, 1995; Ekim vd., 2000; Özhatay, 2006; 
Kandemir vd., 2015) yararlanılmıştır. Ayrıca Erzincan’a özgü bitki türlerinin ildeki dağılımları TÜBİTAK 

tarafından desteklenen 112T446 nolu proje çalışmasından elde edilmiştir. Çalışmada türlerin dağılım haritası 

verilmiş ve yetiştiği alanlar verilerek ile özgü türlerin ekoturizmde kullanımına ilişkin önerilerde 
bulunulmuştur. 

 

BULGULAR 
 

Erzincan iline özgü bitki çeşit sayısı güncel verilere göre 49 tanedir. Bu çeşitlerin il genelindeki 

dağılımları homojen olmayıp, bitkiler belli alanlara toplanmışlardır. Bitkilerin dağılımları şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Erzincan’a özgü bitki çeşitlerinin il genelinde dağılımları (Kandemir vd., 

2015’den yararlanılarak çizilmiştir). 

 
Erzincan’a özgü türlerin listesi aşağıda verilmiştir. 

1.Aethionema erzincanica (Yayında) / Erzincan Kayagülü (Brassicaceae-Turpgiller) 

2. Alchemilla ciminesis / Cimin Keltatı (Rosaceae-Gülgiller) 

3. Alchemilla erzincanensis /  Erzincan Keltatı (Rosaceae-Gülgiller) 
4.Allium erzincanicum  / Erzincan Soğanı (Amaryllidaceae-Nergisgiller) 

5.Allium purpureoviride / Renkli Soğan (Amaryllidaceae-Nergisgiller) 

6. Astragalus longisubulatus / Tel Geven (Fabaceae-Baklagiller) 
7. Astragalus pseudocylindraceus  / Karasu Geveni (Fabaceae-Baklagiller) 

8. Bellevalia crassa / Başak Sümbül (Liliaceae- Zambakgiller) 

9. Elymus lazicus subsp. lomatolepis / Yayla Buğdayı (Poaceae-Buğdaygiller) 
10. Ferulago glareosa / Sürek Kişnişi (Apiaceae-Maydonozgiller) 

11. Galium papilliferum / Yüce Yoğurtotu (Rubiaceae-Kökboyasıgiller) 
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12. Gypsophila lepidioides / İpek Çöveni (Caryophyllaceae-Karanfilgiller), Şekil 2 

13. Helichrysum yurterianum / Gümüş Hencecalik (Asteraceae-Papatyagiller) 
14. Hesperis breviscapa / Yayla Akşamyıldızı (Brassicaceae-Turpgiller) 

15. Hypericum peshmeni / Şah Kantaronu (Hypericaceae-Kantarongiller) 

16. Jurinea kemahensis / Kemah Geyikgöbeği  (Asteraceae-Papatyagiller) 
17. Onosma affinis / Kardeş Emziği (Boraginaceae-Hodangiller) 

18. Onosma argentata / Gümüş Emcek (Boraginaceae-Hodangiller) 

19. Onosma beyazoglui / Kral Emceği (Boraginaceae-Hodangiller) 

20. Onosma discedens / Fırat Emceği (Boraginaceae-Hodangiller) 
21. Onosma liparioides / Çarşak Emceği (Boraginaceae-Hodangiller) 

22. Pastinaca erzincanica (Yayında) / Erzincan Kelemenkeşiri (Apiaceae-Maydonozgiller) 

23. Psephellus aucherianus / Çeşit Tülübaş (Asteraceae-Papatyagiller) 
24. Psephellus erzincani / Erzincan Tülübaşı (Asteraceae-Papatyagiller) 

25. Psephellus huber-morathii / Ayaklı Tülübaş (Asteraceae-Papatyagiller), Şekil 3 

26. Psephellus psephelloides Eğin Tülübaşı (Asteraceae-Papatyagiller) 
27. Psephellus recepii / Şah Tülübaş (Asteraceae-Papatyagiller) 

28. Reseda tomentosa Boiss. var. glabrata / Havlı Gerdanlık (Resedaceae-Gerdanlıkgiller) 

29. Rhabdosciadium urusaki / İliç Handoğu (Apiaceae-Maydonozgiller) 

30. Rosa x özcelikii / Sarı-Kırmızı Gül (Asteraceae-Papatyagiller) 
31. Scrophularia erzincanica / Erzincan Sıracaoyu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller), Şekil 4 

32. Scrophularia fatmae / Dağ Güzeli (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller) 

33. Silene azirensis / Erzincan Nakılı (Caryophyllaceae-Karanfilgiller), Şekil 5 
34. Silene dumanii  / Mor Kıyışak (Caryophyllaceae-Karanfilgiller)  

35. Silene kemahensis / Kemah Nakılı (Caryophyllaceae-Karanfilgiller) 

36. Silene nerimaniae  / Sultan Nakılı (Caryophyllaceae-Karanfilgiller) 

37. Sonchus erzincanicus / Erzincan Sütotu (Asteraceae-Papatyagiller) 
38. Tanacetum alyssifolium / İliç Papatyası (Asteraceae-Papatyagiller) 

39. Tanacetum erzincanense / Erzincan Pireotu (Asteraceae-Papatyagiller) 

40. Teucrium leucophyllum / Buldumcuk (Lamiaceae-Ballıbabagiller) 
41. Thymus convolutus  / Eğin Kekiği (Lamiaceae-Ballıbabagiller) 

42. Trigonosciadium intermedium / Özşemsiyeotu (Apiaceae-Maydonozgiller)  

43. Verbascum alyssifolium / Kuduzkuyruğu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller) 
44. Verbascum calycosum / Kalansığırkuyruğu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller) 

45. Verbascum leiocarpum / Gürbüz sığırkuyruğu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller) 

46. Verbascum ozturkii / Öztürk Sığırkuyruğu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller) 

47. Verbascum tunaekimii / Ekim Sığırkuyruğu (Scrophulariaceae-Sıracaotugiller)  
48. Veronica montbretii / Cıbılpembiş (Plantaginaceae-Sinirotugiller 

49. Viola odontocalycina / Keşiş Menekşesi (Violaceae-Menekşegiller) 
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Şekil 2. Erzincan’ özgü türlerden Gypsophila lepidioides / İpek Çöveni 

 

 
Şekil 3. Erzincan’a özgü türlerden Psephellus huber-morathii / Ayaklı Tülübaş 
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Şekil 4. Erzincan’a özgü türlerden Scrophularia fatmae / Dağ Güzeli 
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Şekil 5. Erzincan’a özgü türlerden Silene azirensis / Erzincan Nakılı 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Erzincan’a özgü bitki türleri yörede yapılacak ekoturizm çalışmaları için ilgi çekici potansiyele sahip 

olmakla birlikte, bu türler yaşam ortamlarında dar veya geniş yayılışlı çok sayıda endemik ve gösterişli türleri 
de barındırmaktadır. Dolayısıyla türlerin yanında bu türlerin ortamları da ekoturizm çalışmalarında fırsat 

olarak değerlendirtilmelidir. Erzincan’a özgü türler için ilginç alanlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar; 

Ekşisusazlığı, 
Sakaltutan ve çevresi 

Keşiş Dağı’nın 2500 m üstü 

Keşiş Dağı, Yedigöller 
Pöske Dağı 

Kemah, Sürek ve Beşikli Köyü çevreleri 

Kemah-İliç arasındaki jipsli alanlar 

Kemah, Yücebelen ve Eriç köylerinin çevresi ve yaylaları 
İliç, Yücebelen ve Doğan Köylerinin çevresi 

Refahiye çevresi 

Kemaliye, Salihli Köyü çevresi 
Kemaliye, Kanyon, 

Kemaliye, Ergü Köyü üstleri 

Kemaliye, Sarıçiçek yaylası 
 

 Bir bölgede ekoturizm yatırımlarının yapılabilmesi için o yörenin potansiyelinin etkin olarak 

tanıtılmasının son derece önemlidir (Akay & Zengin, 2012). Bugüne kadar ilin bitkiler açısından potansiyelinin 

bitki uzmanları dışındakiler tarafından yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu yüzden bu potansiyelin geniş 
kitleler tarafından da bilinmesi için tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. 
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Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın, doğal zenginliklerin özelliklerini dikkate alan, yerel toplulukları da 

içine katan, diğer alanlarla bütünleşik ve koruma esaslı bir ekoturizmle birlikte gelişebildiği bilinmektedir 
(Kaypak, 2012). Dolayısı ile Erzincan’da kırsal kalkınma planlamalarında ilin sahip olduğu bitkisel zenginliğin 

de dikkate alınması ve bu zenginliğin, alternatif turizm imkânları arasında önemli bir yer tutması gerektiği 

hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Toplumumuzda gerek ilgili kurumlar, gerekse halk düzeyinde bitkisel zenginliğin turizm kapsamında 

değerlendirilmesi ile ilgili yeterli düzeyde bir algı bulunmamaktadır. Bu algının değiştirilmesi yönünde 

bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına önem verilmelidir. 

Dünyadaki yeni turizm trendleri talebe bağlı olarak tarih, sağlık, doğa yürüyüşü, kültür ve kırsal turizm 
yönünde geliştiği görülmekte ve kırsal kesimde yer alan değerlerin kullanılmasıyla kırsal alanların 

ekonomilerinin güçlendirilmesine yönelik çabalar hız kazanmaktadır (Çeken, Dalgın & Çakır, 2012). Bu 

bakımdan Erzincan’ın doğal bitki zenginliği yörenin kalkınması çalışmalarında alternatif turizm değeri olarak 
göz önüne alınmalıdır.  

Günümüzde insanların istekleri kültür ve doğa turizmine doğru değişim göstermektedir. Bu 

zenginliklere sahip gelişmekte olan ülkeler gerekli yatırımları yapmaları durumunda bunu fırsata 
dönüştürebilir (Öztürk & Yazıcıoğlu, 2002). Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemiz için 

hazırlanan 2023 Türkiye Turizm Strateji Eylem Planına göre (2007)  “Alternatif turizm türlerinden öncelikli 

olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve yayla turizmi, 

kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi” hedeflenmektedir. Buna karşın bugüne kadar Erzincan’da ilin bitki 
zenginliğinin turizm amaçlı kullanımı yönünde bir çalışma yapılmamış olması bir eksiklik olarak 

değerlendirilebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde sanayileşme, ulaşımdaki hızlı gelişmeler, kentleşme, nüfus artışı ve kitlesel özellikteki 

turizm hareketleri, çevresel değerler üzerinde hızla bozulmalara yol açarak bu kaynakların sonsuz olmadığı ve 

korunması gerektiğini gündeme getirmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklara bağlı olarak bireylerin, çevre ve 
turizm olgusuna bakışı değişmiş ve taleplerini, doğal kaynakları daha iyi koruyabilmek ve gelecek nesillere 

aktarabilmek için deniz-kum-güneş üçgeninde gerçekleşen turizm tercihlerini doğa temelli turizm türlerine 

yönelik değiştirmişlerdir. Değişen turizm talebi doğrultusunda, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda turizm 

hareketlerini bütün bir yıla ve tüm ülke geneline yaymak isteyen ülkeler, alternatif turizm türlerini teşvik 
etmektedir. Ekoturizm de, bu amaçla geliştirilen ve yaygınlaşan bir alternatif turizm türlerinden biridir. Bir 

bölgenin sahip olduğu doğal kaynaklar, bir bölgeyi diğerinden ayıran, turistik çekim merkezi oluşturan önemli 

unsurlardır. Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan, coğrafi açıdan çeşitlilik göstermekte, büyük bir 
kısmının dağlarla kaplı olması sebebiyle dağcılık ve tırmanış gibi doğa sporları başta olmak üzere rafting, 

kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık, trekking, dağ bisikleti, offroad, cirit, motorkros ve 

base jump açısından da geliştirilebilir alanlara sahiptir. Bu zenginliklere sahip olan Erzincan, turizm hareketleri 
açısından istenilen durumda da değildir. Bu nedenle alternatif turizm türleri başta olmak üzere turizmin 

geliştirilebilmesi için hazırlanan bu çalışmanın amacı; Erzincan’ın doğa turizmi açısından sahip olduğu 

olanakların nasıl değerlendirildiğini/değerlendirileceğini belirlemektir. Bu amaçla çalışmada, nitel araştırma 

yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yerel paydaşların fikirleri alınacak ve elde edilen veriler, 
içerik analizine tabi tutulacaktır. Araştırma kapsamında, Erzincan’ın sahip olduğu doğa turizmi olanaklarının 

yeterli ve etkili kullanılmadığı sonucuna ulaşılacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Yerel Paydaşlar, Erzincan      

ASSESMENT OF ERZİNCAN ECOTOURISM WITH PERSPECTIVE 

OF THE LOCAL STAKEHOLDERS 

 

 

ABSTRACT 

Today, industrialization rapid developments in transportation, urbanization, population growth and 
mass tourism movement have created a negative impact on environmental values. These problems make 

something a current issue like protection of natural’s resources and a day by day these resources is destroyed. 
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Depending on these problems, it is changed that the approach to the environment and tourism phenomenon of 

individuals. In line with changing demands of tourism, the countries spread the tourism activities throughout 
an all year and general of the country. So the demand of the people are turning to the alternative types of 

tourism. The naturel resources owned by region are important element that make distinctive and tourist 

attraction from another region. Generally, Erzincan is covered with the mountain and plateaus and also it shows 
alteration by geographically. To cover with mountains it has also improved extreme sports especially like 

rafting, mountaineering, climbing, canoeing, paragliding, skiing, ice-climbing, camping, trekking, mountain-

biking, off-road, javelin and base jumper. Erzincan with these beauties however is not up to scratch in term of 

tourism. So the aim of this study is that in terms of the possibilities, it has to determine how to assess the nature 
in Erzincan. For this aim, with semi-structured interview technique which one of the qualitative research 

method will be taken the ideas of local stakeholders and so data obtained will be subjected to content analysis. 

The scope of the research is expected to be reach that natural tourism opportunities to the conclude that 
adequate and effective use of Erzincan.     

Keywords: Ecotourism,Local Stakeholders, Erzincan   

 

1.GİRİŞ 

 
Günümüzde hızla değişen yaşam şartları ve tercihler, gelişen teknoloji ve artan bilgi seviyesi, her sektörü 

olduğu kadar turizm sektörünü de değişime uğratmıştır. Endüstri Devrimi ile kitlesel bir kimlik kazanan turizm 

hareketleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, daha da yaygınlaşarak hemen hemen her kesimden insanın 

katılabildiği bir faaliyet olmuştur. Yirminci yüzyılın başlangıcına kadarki döneme damgasını vuran turizm türü 
ise, büyük ölçekli grupların gerçekleştirdiği kitlesel turizm hareketleri olmuştur. Özellikle deniz-kum-güneş 

turizminin yoğun olarak yaşandığı kıyı bölgelerine gerçekleştirilen kitlesel turizm hareketleri sonucunda 

yaşanan yığılmalar, tesislerin taşıma kapasitelerinin büyük oranda dolmasına, yeni tesislerin açılabilmesi için 
bölgedeki doğal alanların tahrip edilmesine ve hızlı bir betonlaşma sürecinin yaşanmasına neden olmuştur. 

Yirminci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise, bireylerin çevre ve turizm olgusuna bakışı değişmiş, çevre 

konusunda daha duyarlı hale gelen birey, sahip olduğu doğal kaynakları daha iyi korumak ve gelecek nesillere 
aktarabilmek için turizm tercihlerini değiştirmiştir. Bunun bir sonucu olarak şehirdeki gürültülü yaşamından 

uzaklaşmak isteyenler için deniz-kum-güneş vaat eden tesisler eski önemini yitirmiş ve doğaya dönüş 

başlamıştır.  

Günümüz insanının doğal çevrenin korunması konusunda daha bilinçli olması, bu açıdan gidecekleri 
bölgelerin doğal, kültürel ve geleneksel yaşam motifleri hakkında bilgi sahibi olmak ve düzenlenen yerel 

etkinliklere katılmak istemesi; kitlesel turizm hareketlerinin yavaş yavaş alternatif turizm türlerine 

dönüşmesine neden olmuştur (Kızılırmak, 2006). Değişen bu turizm talebine paralel olarak, gerek ulusal 
gerekse uluslararası alanda turizm hareketlerini bütün bir yıla yaymak için alternatif turizm çeşitlerinin 

geliştirilmesine çalışılmaktadır.  

Erzincan ili; doğal, tarih ve kültürel açıdan birçok alternatif turizm türüne ve özellikle ekoturizm için 

vazgeçilmez olanaklara sahiptir. Destinasyonlarda kabul edilebilir bir turizm gelişimi için, ekoturizm temelli 
turizm türlerinin yapısında sürdürülebilirlik ilkelerine uyulması, taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve çevresel 

değerlerin korunması konuları oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; Erzincan ilinin doğa 

turizmi açısından sahip olduğu olanakların nasıl değerlendirildiğini/değerlendirilebileceğini yerel paydaşların 
gözüyle analiz etmektir. 

 

2.LİTERATÜR 

 
Ekoturizm, kitlesel turizm hareketlerinin tahrip edici etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ortaya 

çıkmıştır. Kitlesel turizmin aksine içinde bulunduğu doğal çevreden, sahip olduğu maddi manevi kültürel 

varlıklardan yararlanırken onları korumayı ve sürdürülebilirlik kapsamında onları gelecek nesillere aktarmayı 

amaçlamaktadır. 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Çevre Zirvesi’nde sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde 

çeşitli ölçütler belirlenmiş ve belirlenen bu ölçütlerin turizme yansıması olarak “ekoturizm” kavramı 
hayatımıza girmiştir. Kanada’da 2002 yılında düzenlenen ve 133 ülkeden 1100 delegenin katılımı ile 
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gerçekleşen “Dünya Ekoturizm Zirvesi” ülkelerin ortak bir ekoturizm tanımı etrafında birleşmesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu açıdan ekoturizm, ‘yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına 
alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini 

koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır’ şeklinde ifade edilmiştir (Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm 

Derneği, 2015). 
İlgili literatür incelendiğinde, bu alternatif turizm türünün “doğa turizmi, doğaya dayalı turizm, yeşil 

turizm, ekoturizm ve soft turizm” gibi pek çok isim altında değerlendirildiği görülmektedir. Doğaya dayalı 

turizm, ekoturizm ya da doğa turizmi olarak adlandırılan bu turizm türü, nispeten bozulmamış ya da 

kirletilmemiş doğal bölgelere yapılan, bölgede bulunan doğal yaşamı ve kültürel varlıkları incelemek ve 
bundan zevk almak gerçekleşen seyahatler olarak tanımlanabilir (Luzar, vd., 1995). 

Doğaya dayanan, doğa temelli turizm kavramını açıklamaya çalışan ilk akademisyenler, Laarman ve 

Durst olmuş ve ekoturizmi “eğitim, rekreasyon ve macera” unsurlarını barındıran turizm türünü ifade etmek 
için kullanmışlardır.   Doğa temelli / ekoturizm tanımı yapan bir diğer isim ise Valentine olmuştur. Valentine, 

yaptığı tanıma rekreasyonu da eklemiş ve ekoturizmin öncelikli esasının doğaya zarar vermeden eğlenmek 

olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Valentine, ekoturizm kapsamında sayılabilecek üç tür faaliyetten söz 
etmektedir. Bunlar; doğal çevreye bağlı faaliyetler, doğanın geliştirdiği faaliyetler ve doğal ortam içerisinde 

tesadüfi olarak gerçekleşen faaliyetlerdir (Mehmetoğlu, 2005). 

Ekoturizm kavramının gelişmesiyle birlikte “ekoturist” olarak adlandırılabilecek yeni bir turist türü 

oluşmuştur. Ekoturistler, deniz-kum-güneş konseptinden sıkılan, gittikleri yerlerin kültürlerini, doğal 
zenginliklerini görmek ve yerel yaşamını deneyimlemek isteyen, eğitimli ve kültür seviyesi yüksek bireylerdir 

(Demirhan, 1990). Eko-turistler, gözlemlerinde / gezilerinde diğer turistlere oranla daha pasif ve daha az 

tüketici konumundadırlar (Luzar, vd., 1995). Ayrıca kalış sürelerinin, diğer turist tiplerinden daha uzun ve 
seyahat etme sıklığının daha fazla olduğu, daha fazla harcama yaptıkları ve aktivitelerde daha fazla yer 

aldıkları da bilinmektedir (McKercher ve Chan, 2005). Ekoturistler, seyahat ettikleri bölgelerin doğal 

güzelliklerini görmek ve kültürlerini deneyimlemek, yerel halkın olağan yaşamına tanık olmak ve onlara eşlik 

etmek için seyahat eden; orta ve üzeri gelir gruplarına dâhil olan ve zengin kültürel birikimi olan bir turist 
profili ile karşımıza çıkmaktadır (Özel, 2010). 

McKercher ve Chan (2005) yaptıkları araştırma sonucunda, küresel boyuttaki turizm hareketleri 

içerisinde ekoturizmin % 20’lik bir paya sahip olduğunu, uluslararası alanda seyahat eden turistlerin ise % 40 
ila % 60 oranında ekoturist olduğunu ifade etmiştir. Çalışmanın devamında ise Avustralya’yı ziyaret eden 

turistlerin yarısından fazlasının ekoturist olduğu, Güney Afrika’daki ekoturizm payının % 45, Tazmanya’daki 

ekoturizm payının da % 69 olduğu ve gelen ekoturistlerin % 86’sının uluslararası turistler olduğu belirtilmiştir.  
Strobl, vd., (2015)’in Avusturya Alp turizmi üzerine yapmış olduğu araştırmada ekoturizm talebi ile 

çevresel endişeler arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlemiştir. Özellikle araştırma kapsamında yüksek eğitim 

seviyesine ve gelire sahip turistlerin, ekoturizm için bir Pazar bölümü oluşturduğunu vurgulamıştır.  

Sezgin ve Gümüş, (2016)’ün ekoturizm kavramı çerçevesinde Beyşehir Gölü Milli Parkı üzerine yapmış 
oldukları araştırmada, ekoturistlerin bölgeyi ziyaret etmesinde  “yerin bilinmesi ve tanınması” ve havanın 

temiz olması, doğal ve kültürel değerlerin varlığı, yürüyebilme ve tırmanma fırsatı gibi unsurların etkili olduğu 

sonucuna varmıştır.    
Mahanta, (2014)’nın Dibru-Saikhowa Milli Parkı üzerine yapmış olduğu araştırmada, ekoturizm 

alanlarının korunması için yerel paydaşların etkin bir çabası ve işbirliğinin olması gerektiğini ortaya 

koymuştur. Bunun yanında son yıllarda ekoturizmde gençlerin talebinin arttığını belirtmiştir. 
Scheyvens, (1999)’in yerel halkın güçlendirilmesi ve ekoturizm üzerine yapmış olduğu araştırmada, 

yerel halkın güçlendirilmesi, ekoturizmin yerel halk üzerine sosyal, ekonomik, piskolojik ve politik etkileri 

göz önünde tutularak, ekoturizm aktivitelerinde ortaya çıkan kazancın eşit bir şekilde dağılması ve ekoturizm 

gelişimi üzerinde yerel halkın kontrolünün olması durumunda başarı sağlanacağını vurgulamıştır. Kaypak, 
(2010)  toplumsal temelli bir turizmin oluşturulması, sahip olunan doğal ve kültürel varlıkların korunabilmesi 

açısından önemlidir. Gerek altyapı yatırımlarının gerek arazilerin kullanıma açılması konusunda yerel ya da 

merkezi yönetimlerin bilinçli bir şekilde hareket ederek doğal kaynakları korumaya özen göstermesi ekoturizm 
gelişimi için kaçınılmazdır. 
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2.1. Erzincan ili ekoturizm potansiyeli 

Anadolu toprakları sahip olduğu jeolojik konum ve dört mevsimin yaşanabilir oluşu, birbirinden farklı 
ekoturizm faaliyetleri için son derece uygundur. Ancak dünyada yaygınlaşmaya başlayan ekoturizm 

faaliyetleri, ülkemizde tam olarak henüz uygulanabilir bir zemine kavuşamamıştır. Özellikle sürdürülebilirlik 

çerçevesinde ekoturizm planlama ve yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır (TÜRSAB Ar-Ge Departmanı, 2016) 
. 2023 yılı stratejilerinde pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektörü için de bir eylem planı oluşturulmuş ve 

ekoturizmin geliştirilmesi de öncelik verilen konular arasında yer almıştır.  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planında belirtildiği üzere, Türkiye’de turizm hareketlerinin 

bütün bir yıla yayılması ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi adına, sağlık ve termal turizm, kış turizmi, 
golf turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar, yayla turizmi ve ekoturizminin geliştirilmesine öncelik verilmiştir. 

Ekoturizmin geliştirilmesi için alınacak önlemlerden bazıları şunlardır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2007): 

• Ekoturizm kapsamına alınan alanlarda bulunan mağara, şelale vb. doğal oluşumlar ile sportif ve 
rekreasyon alanları gibi çekicilik merkezlerinde gerekli çevre düzenlemeleri ve altyapı 

çalışmaları yapılacak, 

• Ekoturizm bölgelerinin özelliklerinin bilimsel olarak araştırılmasına ve tanıtılmasına imkân 

sağlayacak araştırma merkezleri ve bilim müzeleri kurulacak, 

• Ekoturizm bölgesinde yaşayan yerel halka; pansiyonculuk, servis ve kalite, işletme yönetimi ve 
hediyelik eşya üretimi vb. konularda eğitimler verilecek ve 

• Bölge özelliklerini yansıtan müze evlerin açılmasına destek verilecektir. 

 

Raporun devamında (2007), geliştirilmesine öncelik verilecek ekoturizm bölgeleri içerisinde Bolu-

Zonguldak-Bartın-Kastamonu-Sinop illerini kapsayan bölge, Toros Dağları’nın eteklerinde Antalya-Mersin 
illerinin birleştiği alanlar, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan Kış Koridoru 

bölgesinden oluşan Ekoturizm Koridoru yer almaktadır. Söz konusu bölgelerde ekoturizmin yaygınlaşması, 

ekolojik çevrenin korunması, doğal bölgenin özelliklerine uygun yapılaşmanın gerçekleştirilmesi ve bölgede 
yaşayan halkın kalkınmasını sağlamak öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 

Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer alıp, Doğuda Erzurum, Batıda Sivas, Güneyde Tunceli, 

Bingöl, Elazığ ve Malatya ve Kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illeri ile çevrilidir. Erzincan ili 
genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır.  Erzincan ilinde dağlar toprakların % 60’ını kaplarken, % 20’sini ise 

yaylalar kaplamaktadır. Ayrıca il sınırları içerisinde Fırat ırmağı da geçmektedir. Erzincan ili karasal bir iklime 

sahip olmasına rağmen, yükseltilerden dolayı yer yer başka iklimler de görülebilmektedir (Erzincan Valiliği, 

2016b).  
Erzincan ilinde yeşil alanlar, toplam yüzölçümü içinde oldukça yüksek bir orana sahiptir. Erzincan ili;  

gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm açısından oldukça zengin bir 

kaynağa sahiptir. Aşağıda Erzincan ilinde ekoturizm açısından değerlendirilen ve değerlendirme potansiyeline 
sahip faaliyetler belirtilmiştir. 

Dağcılık ve tırmanış: Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan ili, coğrafik açıdan çok çeşitli 

yeryüzü şekillerine sahiptir. Erzincan ili, yüzölçümünün büyük bir kısmının dağlarla kaplı olması sebebiyle 

dağcılık ve tırmanış gibi doğa sporlarına uygun bir coğrafik alandır. Karanlık kanyon, yaklaşık 25 km 
uzunluğu, 1000 m geçen derinliği, bazı kesimlerde 10-15 m’ye kadar daralan tabanı ve  % 90’a varan yamaç 

eğimi gibi özelliklere sahip olmasıyla dağcılık ve kanyoning etkinliklerinin yapılabilmesine olanak tanır 

(Akpınar, 2004: 216). Karanlık Kanyon ve Acemoğlu Boğazı kaya tırmanışı ve dağcılık için Erzincan’da 
bulunan en uygun yerlerden ikisidir. Ayrıca Ardıçlı Gölü, Yedigöller ve Aygır Gölü güzergâhlarında da kaya 

tırmanışı yapılabilmektedir. Doğa yürüyüşü ve kamp kurmayı da içeren dağcılık sporu için ise, Esence, 

Dumanlı, Ağbaba, Coşan, Munzur ve Ergan Dağı zirveleri vardır. Erzincan’da bulunan çeşitli dernekler 
aracılığıyla bu sporlar, yılın belli dönemlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle profesyonel biçimde 

yapılmaktadır. 

Rafting: Rafting, Erzincan’da genelde Nisan ve Ağustos ayları arasında Karasu (Fırat) Nehri üzerinde 

yapılmaktadır. Rafting parkurlarına ulaşım kolay olup, bu parkurlar, Erzurum-Erzincan karayolları güzergâhı 
üzerinde bulunmaktadır. Erzincan, 2002 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır ve 
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raftingin ilde geliştirilmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir. Özellikle Mayıs ayında 6'lık ve 

5'lik rapitler oldukça fazladır. Yollarüstü-Mutu arasındaki parkurun uzunluğu 40 km’yi bulmaktadır. Mayıs 
ayından sonra suların azalmasıyla Sansa-Bağlar mevkiinden (Erzincan-Erzurum karayolu 55 km) Mutu'ya 

kadar 26 km’lik bir parkur oluşur (Şahin, 2009: 80). 

Kano: Kano; düz tipli, tek bir pagayla yürüyen, hafif ve portatif bir tekneyle akıntılı ve durgun sularda 
yapılabilen bir su sporudur. Fırat Nehri (Karasu), Mercan Deresi, Kömür Çayı ve Tuzla Çayında debinin 

yüksek olduğu bahar aylarında akıntılı su kanosu yapılabilirken; Mertekli Regülatörü, Tercan Baraj Gölü, 

Erzincan Baraj Gölü ve Keban Baraj Gölünde ise durgun su kanosu yapılabilmektedir. Özellikle Karasu 

ırmağı; hem Sansa Boğazında, hem de Kemah ve Kemaliye Boğazlarında akarsu turizmine olanak tanımaktadır 
(Akpınar, 2004: 217). Ayrıca bu güzergâhlarda Kanyoning, su kayağı ve optimist gibi sporların da 

yapılabilmesi için uygun parkurlar bulunmaktadır. 

Yamaç paraşütü: Erzincan ili, sahip olduğu termikler ve coğrafi şartlar dolayısıyla yamaç paraşütünün 
yapılabileceği önemli coğrafyalardan birisidir. Yamaç paraşütünün hemen hemen her mevsim yapılabilmesine 

olanak veren Erzincan ili, dünya yamaç paraşütü şampiyonalarına ev sahipliği yapan önemli bir merkezdir. 

2013 yılında Erzincan ilinde düzenlenen dünya yamaç paraşütü şampiyonasına 41 ülkeden 125 sporcu 
katılmıştır. Keşiş ve Munzur Dağları, bu sporun yapılabilmesine olanak veren iki bölgedir. Ayrıca Erzincan, 

Türk Hava Kurumu’nun paraşüt eğitimi verdiği önemli merkezlerden biridir (Anka Havacılık, 2016).  

Kayak: Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan dağların içerisinde bulunduğu Erzincan ili 

arazisinin % 60 ’ından fazlası yer yer zirveleri 3000 m’yi geçen dağlık alanlardan oluşmaktadır. Bu durum 
yöreyi dağ turizmi, kış sporları ve alpinizm açısından önemli kılmaktadır (Şahin, 2009: 74). Erzincan kış 

sporları açısından da önemli potansiyele sahip bir coğrafyadır. 2013 yılında Ergan Uluslararası Dağ Kayağı 

Şampiyonası’yla açılışı yapılmış ve Şubat 2016’da bu organizasyonun ikincisi düzenlenmiş olmakla birlikte; 
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi 12 km uzunluğunda ve çeşitli zorluk derecelerinde pistlere 

sahip bir kayak merkezidir. Kayak dışında farklı sportif ve eğlenceli aktivitelerin yapılabileceği bu turizm 

merkezi aynı zamanda yeni teknolojili telesiyej sistemine sahiptir (Erzincan Valiliği, 2016a).  

Buzul tırmanışı: Buzul tırmanışı, kış mevsiminde Erzincan’a 30 km. mesafede bulunan Girlevik 
Şelalesi’nin donması sonucu oluşan sarkıtlara tırmanarak yapılabilmektedir. Şelalenin donmasıyla oluşan bu 

sarkıtların uzunluğu 25-30 m’yi bulmaktadır. Her yıl geleneksel olarak tırmanış yapılan bu şelale, ayrıca sıcak 

mevsimlerde önemli bir mesire alanıdır (Şahin, 2009: 77). 
Kampçılık: Doğa sporlarının ayrılmaz bir parçası olan kampçılık, insanda heyecan ve coşku yaratarak 

katılımcısını kendine bağlayan bir aktivitedir. Her sportif aktivitede olduğu gibi kampçılıkta da uyulması 

gereken kurallar vardır. Doğada karşılaşılabilecek bazı olumsuz durumların üstesinden gelinebilmesi için bu 
aktiviteyi profesyonel bir biçimde yerine getirmek gerekmektedir. Esence Dağı, Ergan Dağı, Yedigöller, 

Refahiye Dumanlı Ormanları ve Bayırbağ Değirmenönü Mevkileri Erzincan’da kamp yapılabilecek en uygun 

yerlerden bazılarıdır. Ergan Dağı, ayrıca şehir merkezine yakınlığıyla da bu faaliyeti gerçekleştirmek için 

seçilebilecek uygun yerlerden birisidir. 
Trekking: Trekking; doğada, genelde guruplar halinde, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı 

yapılan, hafif tempolu sportif yürüyüştür. Bir alternatif turizm çeşidi olarak trekking, her geçen gün daha fazla 

insana hitap etmekte ve ekonomik bir olgu haline gelmektedir. Erzincan’ın renkli doğası bu sporun hemen 
hemen her mevsimde ve her yerde yapılabilmesine olanak vermekle birlikte Yaylabaşı Ardıçlı Gölü, Bayırbağ, 

Yedigöller ve Aygır Gölü güzergâhları trekking yapmak için en uygun yerlerdir (Erzincan Valiliği, 2016a). 

Dağ bisikleti: Erzincan, bisiklet severler için muhteşem manzara ve doğal güzelliklere sahip bir 
coğrafya olmakla birlikte birçok parkura sahiptir. Erzincan’da bu sporun geliştirilmesi için kurulmuş dernekler 

bulunmaktadır ve bu dernekler, yılın belli zamanlarında çeşitli organizasyonlar düzenlemektedirler. 

Offroad: Offroad olarak bilinen ve 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alma özelliği ile 

tanınan bu doğa sporu “yol dışı” anlamını taşır. Zor koşullarda ve engebeli arazide gerçekleştirilen bu spor için 
Ergan Dağı ve Ekşisu mevkii uygun yerlerden ikisi olmakla birlikte Erzincan’ın birçok bölgesinde bu sporun 

yapılabilmesi olanaklıdır. Ayrıca arazi koşulları yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, yön bulma, motokross ve 

offroad gibi bireysel ve takım halinde yapılabilen pek çok doğa sporuna uygundur. Yörenin bu özelliği Türkiye 
Dağcılık Federasyonu’nun dikkatini çekmiş, 1995 yılı yaz temel eğitim kurslarından biri 17-23 Mayıs tarihleri 

arasında Kemaliye ’de yapılmıştır (Akpınar, 2004). 
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Cirit: Genelde Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde kulüpleri olan ve Türklerin ata sporu olarak 

bilinen cirit için Erzincan önemli bir merkezdir. Erzincan’da bu sporun yapılabilmesi için üç adet nizami 
ölçülerde kum ve toprak karışımı tribünlü cirit sahası mevcuttur. Erzincan’ın kurtuluşu olan 13 Şubat’ta ve 

diğer özel günlerde çevre illerde bulunan kulüplerin de katılmasıyla çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. 

Motocross: Genelde engebeli arazi ve zorlu toprak pistlerde yapılan bu spor için Erzincan, sahip olduğu 
doğal güzellikler ve uygun arazi yapısı sayesinde önemli bir merkezdir. Oluşturulan kulüpler sayesinde çeşitli 

yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenerek bu sporun geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Base jump: Genelde İzlanda ve Norveç gibi dik kıyılara sahip ülkelerde yüksek platformlardan 

atlayarak yapılan bu spor Erzincan’da ilk kez, 2013 yılında 35.’si düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve 
Doğa Sporları Şenliklerinde yapılan atlayışlarla gerçekleştirilmiştir. Atlayışlar Karanlık Kanyon üzerine 

gerdirilen 480 metrelik yükseklikteki platformlardan yapılmaktadır (TÜRSAB, 2013). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
Erzincan ili; doğal, tarihi ve kültürel açıdan birçok alternatif turizm türüne özellikle ekoturizm açısından 

önemli çekiciliklere sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; yerel paydaşların gözüyle Erzincan ilinin 

ekoturizm açısından sahip olduğu olanakların nasıl değerlendirildiğini/değerlendirilebileceğini ortaya 
koymaktır. Ekoturizm destinasyonlarında, kamu kuruluşları, özel sektör, yerel ve sivil toplum kuruluşları, 

yerel yönetimler gibi paydaşların katılımı ile ekoturizm alanlarının daha etkin kullanılmasını sağlayacağı 

açıktır. Araştırma kapsamında yerel paydaşların görüşlerini almak amacıyla, kendilerine beş tane soru 
yöneltilmiştir. Bu sorular;  

• Erzincan ilini turizm açısından değerlendirebilir misiniz? Sizce, turistler Erzincan ilini neden tercih 

etmektedirler? 

• Erzincan turizmi içinde, ekoturizmi nasıl değerlendirebilirsiniz? 

• Erzincan ilinde, ekoturizm açısından potansiyel değer taşıyan yerler var mı? 

• Ekoturizm açısından Erzincan ilinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Dezavantajlarının 

giderilmesi için neler yapılması gerekmektedir? 

• Ekoturizm açısından Erzincan ilinin zenginlikleri nasıl değerlendirilebilir?  

 

4.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

Bu çalışmada, öncelikle ekoturizm üzerine yapılmış araştırmalar, akademik çalışmalar, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından sunulan raporlar, online veriler, Erzincan ili Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl 

Valiliği web siteleri vb. gibi ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak Erzincan ili ekoturizm alanları üzerine 
bir değerlendirilmeye gidilmiştir. Daha sonra sosyal bilimlerde oldukça yaygın olan nitel araştırma 

yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Yazarlar tarafından ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra 

beş tane görüşme sorusu hazırlanarak, yerel paydaşlara bu sorular yöneltilmiştir. Yerel paydaşlar olarak 
Erzincan ilinde faaliyet gösteren Otel İşletmesi yönetici, Seyahat Acentesi yöneticisi, Akademisyen/ 

Profesyonel Turist Rehberi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisi ve Erzincan Doğa Sporları ve 

Gençlik Kulübü başkanı ile gönüllülük esasına dayanılarak görüşme yapılmıştır.  
Araştırma verileri, 01 Şubat-15 Şubat 2015 tarihleri arasında ilgili kişilerden daha önceden alınmış 

randevu saatlerinde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşmeler sırasında yöneticilerin izinleri 

alınarak ses kaydı yapılmıştır. Ayrıca yazarlar tarafından görüşme sırasında önemli görülen noktalar not 

edilmiştir. Görüşmeler, 30 dakika ile 60 dakika arasında gerçekleşmiştir. Ses kayıtları ve not alınan görüşme 
raporları ile son olarak yazarlar tarafından veri çözümlemesi yapılmıştır.   
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5. BULGULAR 

 
Araştırma kapsamında Erzincan ili turizm paydaşları ile görüşülmüştür. Paydaşlara yönetilen sorular 

çerçevesinde bir içerik oluşturulmuştur. Görüşmeden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak 
tablolaştırılmıştır.  

 
Tablo 2. Paydaşların Profili 

Katılımcı 

(Yönetici) 
Kurum/Kuruluş/Kişi Görevi 

K1 Erzincan İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
Yönetici 

K2 Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik 

Kulübü 
Başkan 

K3 Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik 

Kulübü 
Başkan Yardımcısı 

K4 Otel İşletmesi Yönetici 

K5 Seyahat Acentesi Yönetici 

K6 
Akademisyen/ Rehber 

Akademisyen/Profesyonel 
Turist Rehberi  

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya toplam altı yerel paydaş katılım göstermiştir. Katılımcılar, 

kısaca “K” harfi şeklinde ifade edilmiştir. K1 katılımcısı; Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 

yönetici, K2 ve K3 katılımcıları; Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü bünyesinde başkan ve başkan yardımcısı, 
K4 katılımcısı; otel yönetici, K5 katılımcısı; seyahat acentesinde yönetici ve K6 katılımcısı ise profesyonel 

turist rehberi ve üniversite bünyesinde akademisyen pozisyonunda çalışmaktadır.    

 
Tablo 3. Erzincan İlinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve Tercih Nedenleri? 

Katılımcı Değerlendirme  

K1 Doğa, macera, yayla, inanç ve sağlık turizmi potansiyeli açısından zengindir. Kolay 

ulaşım avantajlarının olması, konaklama, yeme-içme ve eğlence maliyetinin düşük olması 

K2 Doğal güzellikler ve Doğa sporları olanaklarına sahip olması 

K3 Bakir bir coğrafyaya sahip olması 

K4 Doğal ve kültürel açıdan önemli bir coğrafya konumundadır. Doğa sporları 

açısından zengin olması 

K5 Doğal güzellikler ve farklı aktiviteler ile öne çıkmakta, kış turizmi ve buza tırmanış 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

K6 Doğal ve kültürel değerler açısından oldukça zengin; özellikle su sporları, dağcılık, 

trekking, doğa sporları büyük önem taşımaktadır. Ekoturizm, kış turizmi ve kırsal turizm 

açısından zengin bir destinasyon. Sessiz ve sakin bir doğada dinlenmek isteyen turistler 

tarafından tercih edilmektedir 

 

Tablo 2’de, katılımcıların Erzincan ilinin turizm açısından değerlendirmesi ve ile yönelik turistlerin 

tercih nedenlerine ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, Erzincan ilinin 
birçok turizm türüne cevap verebilecek bir potansiyele sahip olduğu, doğal ve kültürel açıdan oldukça zengin 

bir coğrafya olduğu belirlenmiştir. Erzincan ilinin turistler tarafından tercih edilme nedenlerinin başında, 

ulaşım altyapısı, konaklama ve yeme içme hizmetleri ve doğa sporları olanaklarına sahip olması gelmektedir. 

K1 katılımcısının  “Doğa, macera, yayla, inanç ve sağlık turizmi potansiyelleri olan Erzincan ilinin bu 
potansiyellerini doğru ve hızlı adımlar atarak alt sektörleriyle birlikte turizmin kullanımına açması, bölge 

kalkınması açısından oldukça elzemdir” ifadesi turizm endüstrisinin önemini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4.Erzincan İlinin Ekoturizmi Açısından Değerlendirilmesi 

Katılımcı Değerlendirme  

K1 Kış, kayak sporları ve macera turizmi açısından gelişmiştir. Coğrafi açıdan 

ekoturizm cazibe merkezi konumunda olabilir 

K2 Ekoturizm açısından iyi bir şekilde değerlendirilememektedir 

K3 Coğrafya yapısı açısından oldukça fazla sayıda ekoturizm alanlarına sahip 

olmasına rağmen, iyi bir şekilde değerlendirilememektedir 

K4 Dört mevsim farklı turizm aktivitelerine ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele 

sahiptir 

K5 Doğal güzellikler açısından bakir bir bölge, Kanyonlar ve Yedigöller gibi doğal 

alanları bünyesinde barındırmaktadır 

K6 Ekoturizm açısından oldukça zengin bir coğrafya, tarıma elverişli olması 

nedeniyle TATUTA projesi uygulanan bir çiftlik mevcuttur.  Endemik bitki türleri 

açısından zengin bir bölgedir 

 

Tablo 3’te, Erzincan ilinin ekoturizm açısından değerlendirilmesi ele alınmıştır. Değerlendirme 
çerçevesinde katılımcılar, Erzincan ilinin ekoturizm açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca kış turizmi ve macera turizmi gibi turizm türlerine ev sahipliği yaptığını ifade etmişlerdir. 

K1, K4, K5 ve K6 katılımcıları, Erzincan ilinin coğrafi açıdan ekoturizminin gelişmesi için birçok çekici alana 
sahip olduğunu vurgularken, K2 ve K3 katılımcıları ise, bu alanların iyi bir şekilde değerlendirilemediğini 

ifade etmişlerdir. K5 katılımcısının, Erzincan ilinin doğal özelliklerini ortaya koyan “Erzincan ili doğa 

güzellikler açısından bakir bir şehirdir, keşfedilmesi gereken o kadar çok şey var ki,; Yedigöller muhteşem 

görüntüsüyle ayrı bir doğal güzellik, Kemah yolu üzerindeki kanyonlar  (Acemoğlu ve Güvercinli Kanyonları) 
ilgi çekici, Erzincan ili sözlerle ifade edilemeyecek kadar birçok ekoturizm alanına sahiptir” ifadesi ilgi 

çekicidir.  

 
Tablo 5.Erzincan İlinde Ekoturizm Açısından Potansiyel Değer Taşıyan Değerler 

Katılımcı Değerlendirme  

K1 Ergan Dağı kayak ve adrenalin, Çakırman ve Karakaya yamaç paraşütü, Esence 

ve Yedigöller doğa yürüyüşü, Refahiye Dumanlı Dağları yayla turizmi, Sansa vadisi 

rafting, Kemaliye Karanlık Kanyonda bungee jumping 

K2 Erzincan florası, endemik bitkiler ve vahşi coğrafya 

K3 Erzincan dağları, endemik bitki, Gelincik Bitkisi 

K4 Ergan Dağı, Fırat Nehri, Kemaliye Kanyonu, Altıntepe, Ekşisu sazlıkları, 

Türbeler ve Eski yapılar 

K5 Ergan kayak tesisleri, Yedigöller, Abrenk Kilisesi, Kuş Cenneti, Altıntepe, 

Kemaliye Kanyonları  

K6 TATUTA çiftliği, Kemaliye ilçesinin koruma altına alınması, doğaseverler için 

bisiklet kullanım alanları, Üzümlü ilçesinde üzüm yetiştiriciliği, coğrafyanın 

ekoturizm açısından zengin olması  

 

 

Tablo 4’te,  Erzincan ilinde ekoturizm açısından potansiyel çekicilik taşıyan değerler ele alınmıştır. Bu 
değerler; Ergan Dağı kayak merkezi, Çakırman ve Karakaya yamaç paraşütü, Esence ve Yedigöllerde Doğa 

yürüyüşü, Refahiye Dumanlı Dağlarında yayla turizmi ve Kemaliye Karanlık Kanyonunda bungee jumping 

şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Erzincan ilinin, endemik bitki örtüsü, florası, vahşi coğrafyası ve üzüm 

bahçeleri ile ekoturizm açısından benzersiz birçok çekicilik alanı barındırdığı ifade edilmiştir. Erzincan ilinin 
sahip olduğu ekoturizm alanlarıyla beraber K6 katılımcısının da “Kemaliye ilçesi koruma altına alınması, 

Kemaliye ilçesi sınırları içinde TATUTA çiftliği bulunması ve. Ayrıca Erzincan ilinde Bahçe Kültürleri 
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Araştırma Merkezi açılmasından ” bahsetmesi son dönemlerde ilgi çekici birçok projenin yürütüldüğünü de 

göstermektedir. 
 

 
Tablo 6. Ekoturizm Açısından İlin Avantajları ve Dezavantajlarının Değerlendirilmesi 

Katılımcı Avantaj   Dezavantajları 

K1 Doğal- kültürel açından zengin, 

ulaşım çeşitliliği, geliştirilmeye açık turizm 

potansiyeli 

Yerel paydaşların koordinasyon 

eksikliği, tanıtım yetersizliği, kalifiye 

personeli eksikliği, halkın turizm hakkında 

bilinç düzeyinin düşük olması, Master 

planın yapılmamış olması 

K2 Doğal güzellikler  Rehber eksikliği  

K3 Doğal güzelliklere sahip bir coğrafya  İnsan kaynakları eksikliği, rehber, 

otel sayısı ve tanıtım eksikliği  

K4 Ekoturizm açısından zengin doğal ve 

kültürel unsurlar barındırmaktadır 

Tanıtım eksikliği ve etkinlik azlığı 

K5 Doğa sporları açısından zengin, 

bakir bir turizm merkezi 

Turizm merkezlerinde alt yapı 

eksikliği, tanıtım eksikliği, uzmanlara 
danışılmadan alınan kararlar, amatörce 

yapılan turlar, uzman rehber ve personel 

eksikliği 

K6 Elverişli konum, ılıman iklim ve 

alternatif turizm potansiyelinin yüksek 

olması   

Kırsal alanlardan kent merkezine 

yoğun göçle beraber bölge zenginliklerinin 

değerlendirilememesi, tanıtım eksikliği 

 
Tablo 5’te, Erzincan ilinin ekoturizm açısından sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar katılımcıların 

görüşleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Katılımcılar, Erzincan ilinin ekoturizm açısından avantajlarını ve 

dezavantajlarını şu şekilde değerlendirmiştir. 
  Avantajları olarak; 

• Doğa ve kültürel açıdan oldukça zengin bir coğrafya, 

• Bakir bir turizm merkezi, 

• Elverişli bir iklim, 

• Ulaşılabilir bir konum ve  

• Alternatif turizm türleri potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ederken, 

 

Dezavantajları olarak ise, 

• Yerel paydaşlarda koordinasyon eksikliği, 

• Tanıtım yetersizliği,  

• Kalifiye eleman azlığı, 

• Alt yapı yetersizliği,  

• Rehber eksikliği, 

• Kırsal bölgelerden kente yoğun göç ve 

• Tur programları kapsamında yer almaması gibi sorunlar ifade edilmiştir.  
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Tablo 7. Ekoturizm Açısından Erzincan İlinin Zenginlikleri Nasıl Değerlendirilebilir? 

Katılımcı Değerlendirme  

K1 Doğa turizmi alanlarının paket haline getirilerek turların düzenlenmesi. Yerel 

etkinliklerin çeşitlendirilerek düzenlenmesi 

K2 Tanıtım açısından daha fazla çabanın gösterilmesi 

K3 Endemik bitki türlerinin koruma altına alınması, doğa sporları parkurların 

belirlenmesi 

K4 Bitki ve hayvan çeşitliliği kayıt altına alınarak korunmalı, yöresel değerlerin bir 

paket halinde turistlere sunulması 

K5 Uzman kişiler eşliğinde turizm eylem planının oluşturulması, etkin bir tanıtım ve 

reklam çabalarının yapılması  

K6 Ekoturizm anlamında Erzincan ilinin markalaşması için çaba sarfedilmesi. 

Taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve bu yönden ekoturizm planlanmasının sağlanması, 

Karanlık Kanyon, rehberlik bölümü öğrencilerinin mezunu kapsamında yapılan Türkiye 

Turu programlarına dahil edilmesi 

 
Tablo 6’da, Erzincan ilinin ekoturizm alanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği analiz edilmiştir. 

Katılımcılar bu doğrultuda, düzenlenen bölge turları içerisine Erzincan ilinin de dahil edilmesi, yöresel 

değerlerin paket turlara eklenmesi, tanıtım açısından daha fazla çabanın harcanması, ekoturizm alanlarının 

koruma altına alınması, taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve uzman kişiler tarafından turizm eylem planının 
hazırlanması gerektiğini ifade etmiştir. K5 katılımcısının, “Erzincan ili ürün çeşitliliği olarak çok zengin bir 

potansiyele sahibiz. Turizmde uzman kişilerce şehrimizin turizm eylem planı oluşturularak, tanıtım ve reklam 

sayesinde çok büyük başarılar sağlayacağına eminiz”  ifadeleri ekoturizm açısından kısa dönem planları 
içerisinde ele alınabilir.  

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Günümüzde modern insan şehrin yoğunluğu, iş stresi, görüntü ve ses kirliliği gibi pek çok olumsuz 

durumla karşılaşmaktadır. Buna ek olarak yaşam alanlarının hızla betonlaşması ve yeşil alanların tahrip 

edilmesi, bireylerin doğaya yönelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ekoturizm kavramı, her geçen gün daha 

da yaygın hale gelmekte, küresel ölçekteki turizm hareketleri içerisindeki payı giderek artmaktadır. Ekoturizm 
kavramının sahip olduğu “kültürel ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği” ilkesi, doğal çevreye minimum 

seviyede zarar verilmesi, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için son derece 

önemlidir. Ayrıca, seyahat edilen bölge halkının yaşam şekline, inanç ve kültürlerine saygılı olmak, bölgenin 

sahip olduğu mimari ve tarihi kültürel kaynaklarının korunmasına destek olmak ve onlarla beraber 
faaliyetlerde yer almak ekoturizm kavramının gelişmesini desteklemektedir (Ekoturizm ve Sürdürülebilir 

Turizm Derneği, 2015).  

Erzincan’da ekoturizmin geliştirilebilmesi için yerel paydaşları oluşturan otel yöneticisi, seyahat 
acentası yöneticisi, akamdemisyen/ profesyonel turist rehberi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisi, 

Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü başkanı ve başkan yardımcısı ile yapılan görüşmelerde, ilin turizm 

potansiyeli açısından oldukça zengin çekiciliklere sahip olduğu ifade edilmiştir. İlde yapılabilecek turizm 
aktiviteleri arasında; dağcılık ve tırmanış, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kampçılık, 

trekking, dağ bisikleti, offroad, cirit, motokros ve bungee jumping  olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilin flora 

ve fauna çeşitliliğinin yanı sıra endemik bitki örtüsü, kuşların göç yolları üzerinde bulunan sazlıklar, kanyonlar, 

türbeler ve üzüm yetiştiriciliği alanları da diğer zengin turistik çekicilikleri oluşturmaktadır. 

Çalışmada görüşlerine başvurulan yerel paydaşların ifadelerine göre, sahip olunan bütün bu 

zenginlik ve çekiciliklere rağmen Erzincan’ın turistik talep açısından istenilen düzeyde olmamasının 

nedenleri arasında; altyapı yetersizliği, tanıtım yetersizliği, kalifiye eleman eksikliği, rehber eksikliği, 

kırsal bölgelerden kente yoğun göç, turizm sektörünü oluşturan yerel paydaşlar arasındaki 
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koordinasyon eksikliği ve Erzincan ilinin tur kapsamında yer almaması gibi sorunlar sıralanmaktadır. 

Erzincan’da turizmin geliştirilebilmesi için sıralanan bu sorunların çözülmesi ve turizm sektörünün 

geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri başlıklar halinde incelediğimizde; 

• Örneğin turizmin gelişmesiyle beraber altyapı sorunu ortadan kalkacaktır. Bölgeye yapılacak olan 
turizm işletmeleri sayı ve kapasitesinin artmasıyla kamu kurumları söz konusu altyapıyı geliştirecek tedbirleri 

alacaktır. 

• Erzincan’a gelecek olan turistlere hizmet sunacak rehber ve kalifiye eleman eksikliğinin açılacak olan 

kurslarla giderilebileceğini söylemek mümkündür. Kırsal bölgelerden kente olan yoğun göçün ortaya çıkardığı 
sorunların da turizmin gelişimiyle ortaya çıkacak olan istihdam açığıyla kaldırılabileceği söylenebilir. Söz 

konusu işletmelerin ihtiyaç duyacağı işgücünün ilde yaşayanlardan karşılanmasıyla işgücü oranı yükselecektir.  

• Erzincan’da turizmin gelişmesi ve daha sonraki dönemde de gelişimin artarak devam edebilmesi için 

kamu kurumlarının öncülüğünde oluşturulacak olan bir koordinasyon kurulu yapısıyla yerel paydaşlar arasında 

ilişki kurulabilir ve var olan sorunlara daha hızlı çözüm üretilebilir.  

• Erzincan’da turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle ilin tanıtımının, yurt içi ve yurt dışındaki hedef 
pazarlarda yapılarak turistik talebin oluşturulması gerekir.  

• İle yönelik olan turizm talebini incelediğimizde, seyahat acentalarınca düzenlenen Erzincan’ın içinde 

olduğu tur programı sayısının yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilde yapılması gereken 

çalışmaların ilk sırasında, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat acentaları ve tur operatörleri ile görüşmeler 
yapılarak ile daha fazla turist çekilmesidir.  

• Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planında belirtildiği üzere, geliştirilmesine öncelik verilecek 

olan ekoturizm bölgeleri içinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan koridorun 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu illeri kapsayan ekoturizm koridorunun geliştirilmesi halinde 

Erzincan’a olacak olan başta ekoturizm amaçlı turizm talebi canlı hale getirilebilecek ve bu durum il turizmine 
olumlu olarak yansıyacaktır. 

• Erzincan’ın kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illeri ile çevrili olması ve bu şehirlerde olduğu 

gibi Erzincan ilinin de topraklarının % 60’ının dağlar ve % 20’sinin de yaylalardan oluşması nedeniyle, ilde 

yayla turizminin geliştirilmesi mümkündür. Seyahat acentaları ile yapılacak görüşmeler sonucunda, son 
yıllarda Doğu Karadeniz bölgesinde Uzungöl, Sümela Manastırı ve Ayder Yaylasına düzenlenen kültür ve 

yayla turizmine yönelik paket turlara Erzincan ilinin de dahil edilmesi için çaba sarf edilmelidir. İlin bilinirliği 

ve marka değeri arttıkça da, konaklama süresini uzatabilecek alternatif tur programları oluşturulmaya 
çalışılmalıdır. 

• Yine son yıllarda Türkiye’ye yönelen ve özellikle doğasının ve yeşilliğinin ön plana çıktığı illeri 

ziyaret eden Arap turistlerin Erzincan’a çekilebilmelerine yönelik pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi 

yararlı olacaktır. İlin sahip olduğu turistik çekiciliklerin tanıtılması, Körfez bölgesindeki ülkelerde turizm 

sektörüne yön veren kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla görüşmelerin başlatılması ve fuarlara katılımın 
sağlanması yararlı olacaktır. Özellikle ildeki havaalanının varlığı, söz konusu ülkelerden gelecek olan turizm 

talebinin oluşmasında önemli bir çekicilik unsuru olabilecektir.  

Sonuç olarak Erzincan ilinin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel çekiciliklerin en iyi şekilde 
değerlendirilerek yörenin ekonomik gelişimine katkı sağlanabilmesi amacıyla, turizm sektörü geliştirilmelidir. 

Bu nedenle başta yerel paydaşlar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının yapacağı kısa, orta ve 

uzun vadeli turizm planlama çalışmaları ile Erzincan ilinde turizm sektörünü geliştirmeleri mümkün 

olabilecektir.  
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ÖZET  

Bu çalışma, alternatif turizm konusunu genel anlamda tarihsel süreç içinde ele almaktadır. Bulgular, 

dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ikincil veri ve kaynaklar üzerinden tartışılmaktadır. Çalışma üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü birinci bölümü oluşturmakta; alternatif turizmin tanımına ve çalışmanın 
yapılmasına duyulan ihtiyacı gerekçeleriyle ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci bölümde metodolojik 

detaylarla çalışma verilerine ulaşılan süreç anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, elde edilen bulgular şu alt 

başlıklarla ele alınmaktadır: alternatif turizmin istatistiklere yansıyan tür ve yönleri, turistlerin özellikleri, 
beklentileri ve bunlardaki değişimler, resmi ve gayri resmi organizasyon desteklerinin öncelik ve 

görünümündeki değişiklikler (devlet-sivil toplum kuruluşları) sürdürülebilir alternatif turizmi sağlayan unsur 

örnekleri. Bu bölüm verileri karşılaştırmalı örneklerle yorumlanmaktadır. Son bölümde bulguların genel bir 

değerlendirilmesiyle sonuç ve öneriler yer almaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, Dünya, Türkiye, Değişim 
 

A GENERAL OUTLOOK OF ALTERNATIVE TOURISM 
 

ABSTRACT 

This study investigates the subject of alternative tourism generally by the help of historical perspective. 

Findings are discussed through secondary data and resources with the examples from Turkey and the world. 

Study is consisted of three sections. First section is introduction and consists of alternative tourism definition 
and justification of the need of the study. Methodological details and data acquisition process have been given 

in second section. In third section, findings have been classified in subtitles such as type and aspect of 

alternative tourism which reflected in statistics; features of tourists; expectations and changes in these 
expectations; changes in priorities and visibility of formal and informal organizational supports (state and non-

governmental organizations); examples of elements which provides sustainable alternative tourism. Data are 

interpreted with comparative examples in this section.  In last section, results and suggestions are given with 

general evaluation of findings. 
 

Keywords: Alternative Tourism, World, Turkey, Change. 

 

1. GİRİŞ 
 

Ülkeler için önemli sektörlerden biri olan turizm, her geçen gün gelişmekte ve turizm faaliyetlerine 
katılan turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Ekonomik girdi sağlayan turizm sektörü ilerleyen süreçte diğer 

sektörleri geride bırakarak refah seviyesini yükseltmek için birincil sektör olmak üzere güçlü adımlarla 

ilerlemektedir. Gelişen çağımızda ülkelerin karşılaştıkları ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların 
çözümünde ve krizlerin  aşılmasında turizm itici güç olarak ekonomik özellikleri ile adeta bir çıkış noktası 

olmuştur ( Olalı ve Timur, 1988 : 24 ). Turizm sektöründen yeterli payı almak ve daha fazla sayıda turisti 

ülkelerine çekmek buna paralel olarak turizm gelirlerini arttırmak isteyen ülkeler turistik kaynaklarını en etkin 

şekilde kullanıp bunların devamlılığını sağlamak üzere çabalar harcamaktadırlar ( Albayrak , 2013 : 34 ). Bu 
çabalar yeni turizm ürünlerinin  ve  mekanlarının  oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Gelişen çağımızda 

hemen hemen her konuda yenilikler, değişimler, tek düzelikten kurtulmak için girişimler 
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gerçekleştirilmektedir. Turizm endüstrisindeki gelişmeler standart turist tipi ve turist beklentilerinin 

değişmesine , alternatif turizm türlerinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Farklı çekim özelliklerine sahip turizm 
yöreleri ve turistik faaliyetler , değişen  turist  profilinin tercih nedenlerini oluşturmaktadır ( Sarkım , 2007 

:161 ). Alternatif turizm geleneksel turizmden farklı olarak bir ürün sunumunu açıklamaktadır ( Altınay, 

1996:60). Alternatif turizm geleneksel, klasik , kitle ve şehir turizminin olumsuz etkilerini aza indirgemek 
sıradanlıktan arındırılmış yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmış bir turizm çeşitidir ( 

Hacıoğlu ve Avcıkurt , 2008 : 8). Alternatif turizm , turizm endüstrisinin temelini ve ticari bakışını değiştirerek 

kitle turizminin yaratmış olduğu olumsuzlukları gidermek üzere oluşturulan bir türdür. Geleneksel turizmden 

farklı özelliklere sahip olan alternatif turizm daha özel konularla belirlenen ; doğal çekicilikler , turistik 
talepteki kendine özgü özellikler olarak ifade edilmektedir. (Britton , 1977:269) 

Seyahat acentalarından gruplar tarafından satın alınan bir veya iki haftalık turlar geleneksel kitle 

turizmini oluştururken alternatif turizm geleneksel turizme alternatif olarak, geleneksel turizme tepkisellikten 
doğmuştur. Bu bakış açısıyla geleneksel turizm hard- sert alternatif turizm soft – yumuşak turizm olarak 

belirtilmiştir ( Tekeli , 2001:4). Avrupa’ da soft turizm olarak görülen alternatif turizm 1980’ li yılların sonuna 

kadar bu görüşle nitelendirilirken 1980 yılının sonunda bu deyiş sadece çevre kavramının korunması 
gerekliliğiyle kullanılmış, alternatif turizmle özdeş olmadığı görüşü üzerinde durulmuştur ( Ankomah , 1991 : 

433). Bu görüşe rağmen turizmle ilgilenenlerin büyük  bir  çoğunluğu  alternatif  turizmin doğa temelli 

olduğunu savunmaktadır. Sürdürülebilir turizm, çevrenin akılcı turizm planlamaları kapsamında turistik 

kaynakların kullanılması ve korunmasını hedefler. Alternatif turizm, turizm sektörüne olumlu bir ivme 
kazandırmak üzere yeni turizm türlerinin bir araya toparlandığı bir turizmdir. Doğal kaynakları koruyarak 

kaliteli yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilinir turizm faaliyetlerini destekler (Zoğal , 2014:538). Alternatif 

turizm faaliyetlerinin turist kitlesinin değişen gelişen ihtiyaçlarını karşılamada ülkeler için her geçen gün 
kaçınılmaz olduğu gözlenmektedir.  

Turizm hareketlerine katılanlar, fiziksel, zihinsel ve ruhsal kapasitelerinin gelişmesine imkan sağlamak 

ve deşarj olabilmek için kendilerine uygun yenilikler aramak üzere standart turist tipini geride 

bırakmaktadırlar. Aslında turizm türlerine olan talep turistlerin bireysel isteklerinden çok dünyanın içinde 
bulunduğu olumsuzluklardan da kaynaklanmaktadır. Yoğun iş temposu , teknolojik gelişimden kaynaklanan  

hava kirliliği , gürültü kirliliği , doğal ortamlara ve doğal gıdalara özlem gibi gerekçelerle alternatif  turizm  

türlerine  olan talep önemli oranda artmaktadır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde turizmin dünya ülkeleri 
için önemine değinip alternatif turizmi tanımlamaya ve alternatif turizm çalışmasına duyulan ihtiyacı 

gerekçeleri ile belirlemeye çalıştım. İkinci bölümde alternatif turizm konuları, amaçları ve çalışmanın yöntemi 

belirtilmiştir. Üçüncü bölümde alternatif turizmin türleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde sonuç ve öneriler 
yer almaktadır.  

 

2. ALTERNATİF TURİZMİN KONULARI VE AMAÇLARI  

 
Kapsamlı olarak araştırdığımızda alternatif  turizmin, sürdürülebilir turizm, etnik turizm, kültürel 

turizm, turizm ve çevre, temelli turizm, macera turizmi , eko turizm gibi konuları bünyesinde bulundurduğunu 

görmekteyiz ( Boz , 2004 : 3). Eko turizm ekolojik korumayı oluştururken ekonomik yararların sağlanmasını 

da hedefler ( Khan , 1997 : 989). Alternatif   turizmin amaçlarında da ; turistik faaliyetler  gerçekleştirilirken 
çevrenin tahrip olmaması için ekolojik kaynakları  korumak özellikle yerel  halka  geçim  kaynağı  sağlamak 

düşüncesi mevcuttur. Turizm sezonunu mevsimsellikten çıkartıp  bütün  bir  yıla yaymayı  planlar. Alternatif  

turizm çeşitlerinin  gelişmesiyle  birlikte turist sayısı artarak  pazar büyümesi gerçekleşir. Gelişmekte olan 
ülkelerde alternatif turizm , gelir kaynağı yaratarak iş imkanı sağlamak , kırsal alanlarda yaşayanların hayat 

kalitesini yükseltmek ve ülkede gelir dağılımını eşitlemek açısından önemli bir amaç olmaktadır(Liu , 2006 

:884 ). Ülkeler / bölgeler/şehirler   turizm  türlerini  çeşitlendirerek  sektörde var olan risk  faktörünüde  aza  
indirmek istemektedirler. Aynı  zamanda  gelir düzeyini yükselterek rekabet ettiği diğer ülkelerin önüne 

geçmeyi planlamaktadırlar. Gelişmekte olan ülkemizde de ülke kaynakları belirlenip göz önünde 

bulundurularak  turizmi çeşitlendirmek,  ülkenin  potansiyel  değerlerine uygun yeni alternatif turizm türleri 

oluşturmak, turizmden daha fazla ekonomik girdi sağlamak üzere politikalar yürütülmektedir ( Kaya, 1995: 2 
). Türkiye birçok alternatif turizm türlerine ev sahipliği yapan ve önemli potansiyel değerleri olan bir ülke 
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konumundadır. Bununla birlikte farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Anadolu toprakları tarihi kültürel  

varlıkları ile dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olmaya aday bir ülkedir. Elverişli iklim , uygun 
coğrafya ve zengin doğal kaynakları ile alternatif  turizm  türlerinin gerçekleştirilmesine imkan veren bir 

yapıya sahiptir. Doğal sermayesi çevre kaynakları olan bölgelerde turizm çeşitleri kolaylıkla 

oluşturulabilmektedir (Kahraman ,2007:7). Ülkemiz turizm kaynaklarını ve alternatif turizm türlerini  
belirleyerek  birbirleri  ile  bağlantılarını sağlayarak belirli güzergahlarda  turizm bölgeleri , turizm kentleri , 

eko turizm bölgeleri oluşturarak  kamu  sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile beraber mevcut 

potansiyelini etkin ve verimli bir şekilde kullanıp turizm sektörünün önündeki engelleri aşmayı öngörmektedir 

(www.kultur.gov.tr). Kültür ve Turizm Bakanlığı ; Turizm  Stratejisi 2023 Eylem Planlarıyla sürdürülebilir  
turizm  kapsamında  alternatif turizm türlerinin oluşturulmasına yönelik bir yaklaşım sergilemektedir 

(Karaman ve Türkay, 2006:121). Çalışmanın  yönteminde temel araştırma tekniğiyle ulusal ve uluslararası 

kaynaklardan, internet verilerinden faydalanılmıştır.  
 

3. ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ  
 

Turizm türlerini araştırdığımızda değişik kaynaklarda farklı sınıflandırılmaya gidildiğini 

gözlemlemekteyiz.  

 

• Kültür Turizmi : Ulusların tarihi, kültürel miraslarının gelişmesinde gelecek kuşaklara 
aktarılmasında yükselen değer taşıyan önemli bir turizm çeşitidir ( Toker , 2011:11).  

 

• Sağlık Turizmi  : Bireylerin sağlıklı olma durumlarını devam ettirme istekleri sağlık turizminde 

klimatizm, termalizm, üvalizm gibi alternatif turizm türlerini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sağlık 
turizmi 2011 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile geliştirilmesi öngörülen bir turizm çeşidi olmuştur 

( Özer ve Sonğur, 2012: 76).  

 

• Golf Turizmi   : Golf oynamak üzere değişik dünya ülkelerinde yapılan pahallı bir spor turizmidir. 

Ülkemizde Antalya , İstanbul , Ankara , Muğla illerimizde uluslararası golf tesisleri bulunmaktadır.  
 

• Yayla Turizmi : Kırsal alanlardaki geleneksel yaşam şekli , uygun iklim koşulları ve peyzaj değerleri 

ile Türkiye’de yayla turizmine uygun alanlar bulunmaktadır (Turan,2012:24). Kültür ve Turizm 

Bakanlığı yayla turizmine uygun alanları tespit etmek düşüncesinden hareketle Gelişme / Eylem 
bölgeleri turizm stratejisini oluşturmuştur. 

 

• Gençlik Turizmi : 18-25 yaş arası gençlere kamu ve özel organizasyonlar tarafından sağlanan haklarla 

ve AB uyum projeleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında seyahat imkanı sağlayan bir turizm 
türüdür ( Karğı , 2010:97). 

 

• Mağara Turizmi  : Alternatif turizm açısından mağaralar önemli potansiyel değerlerdendir. Türkiye 

‘ de 20.000 in üzerinde mağaranın bulunabileceği speleologlar ( Mağara Bilimcileri ) tarafından 

belirtilmektedir. Bunlar içerisinde sadece 1250 adedi araştırmaya konu olmuştur. 24 mağara turizme 
açılmış diğerlerine ise özel ilgi sahası olan kimseler tarafında giriş yapılabilmektedir.  

 

• Atlı Doğa Gezisi  :  Tarihi ve doğal çekiciliklerin yer aldığı uygun topoğrafya şartlarının olduğu 

alanlarda atlarla  yapılan bir turizm çeşididir. Yurt içinde ve yurt dışında giderek gelişmektedir. 
Alternatif turizm anlayışının özelliği olan “ turistlerin turizmde aktif rol almalarını “ destekleyen bir 

yanı vardır (Oruç, 2004: 35 ). 

 

• Agro Turizm : Bu turizm çeşidi geleneksel ürünleri koruyarak turistik yörelerde alternatif bir imkan 

sunmaktadır. Winpeace Türkiye  ve Yunanistan  iki ülke kadın girişimcileri ile Ege Adaları’nda 
başlatılan bir projedir ( www.arsiv.sabah.com.tr  ). 

http://www.arsiv.sabah.com.tr/
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• Av Turizmi :  Avlanmak üzere seyahat eden kimselerin oluşturduğu bir turizm türüdür. Türkiye 

coğrafyası av turizmine uygun potansiyel değerlere sahiptir.  
 

• İnanç Turizmi : İnsanlar dini inançları nedeniyle seyahat ederler. Ülkemiz inanç turizmi açısından 

Müslümanlık , Hristiyanlık v.b. pek çok dinin başlangıç ve yayılma yeri olarak potansiyel değerlere 

sahiptir.  
 

• İpek Yolu Turizmi : Kültürel mirasımızın canlandırılması düşüncesi ile devlet eliyle desteklenen “ 

İpek Yolu Projesi “ nin güzergahında yer alan birçok han restore edilmiştir.  

 

• Raftıng : Raft adı verilen botlarla yapılan bu spor debisi yüksek akarsularda gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde rafting yapılan akarsulardan bazılar ; Çoruh ,Dalaman , Manavgat , Fırtına , Maçka , 
Tortum , Barhal, Dim, Köprüçaydır. 

 

• Dağ ve Kış Turizmi :  Dağlık alanlarda , dinlenme , tatil yapma , dağ sporlarını gerçekleştirmek üzere 

oluşturulmuş bir turizm türüdür (Çontu , 2006 : 22 ).  
 

• Festival Turizmi :  Bölgeler / yöreler   tarafından kutlama etkinlikleri olarak düzenlenen ve ekonomik 

ivme kazandıran turist çeken bir turizm türüdür. 

 
 Yukarıda açıkladığımız turizm çeşitlerinden farklı olarak : Botanik Turizmi , Kuş Gözlemciliği , 

Yaban Hayatı Gözlemciliği , Olta Balıkçılığı, Bisiklet Turizmi , Balon Turizmi , Su Altı – Dalış Turizmi , 

Kamp – Karavan Turizmi , Trekking , Yamaç Paraşütü , Ekolojik Tarım Ve Çiftlik Turizmi, Kongre Turizmi  

gibi turizmin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca  Gönüllü Turizm adı altında bir turizm çeşidi de 
yaygınlaşmaktadır ( Ar ve Uğuz , 2014 : 223) Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) belirlemelerine Dünya’da  

göre yatırım yapılabilecek 300’e yakın turizm çeşidi bulunmaktadır. Doğal olarak geniş kapsamlı bu 

çeşitliliğin bir ülkede yapılabilmesi elbette mümkün değildir ( Erol, 2003 : 86 )  
 Turizm çeşitliliği üzerine araştırmalar yapan “ Speciality Travel “in açıklamalarında yer aldığı gibi 

Türkiye’ de 85 ayrı turizm çeşidinin gerçekleşebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir ( Arpacı , 2012:2 ). 

Türkiye  alternatif  turizm  türlerinin  yapılabilmesi  açısından diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

 Gelişen turizm sektöründe artan turist sayısı alternatif turizm türlerini, zorunlu kılarak yeni turizm 

alanları ve turizm çeşitlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır ( Kozak , vd ,2001:155 ). Birçok turizm faaliyeti 

eğitim, kültür, iş, eğlence, dinlenme , spor yapma , sağlık v.b nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Dünyanın sosyal 
dokusu üzerinde de etki yaratarak insanlar arasında sosyal etkileşim , iletişim ve bağlanabilirliği 

oluşturmaktadır ( Sheldon , 1997:16 ).  

 Türkiye deniz-güneş-kum 3 S ye dayalı kitle turizmi ile birlikte alternatif turizm türlerinin 
geliştirilmesi , iç kesimlerde yeni yatırımların oluşturulması ile bütünleşik – bölgesel planlama çabalarını 

benimseyen bir yapı sergilemektedir ( Öztaş , 2007 : 88 ).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER   

 
Turizm gelirleri , ülkelerin ekonomideki yerini ve önemini tespit etmek için belirlenen bir gerekçede 

katma değer yaratmaktadır ( Roney , 2007:32). Turizm sektöründe risk yaratan yoğun rekabetten başarıyla 

çıkabilmek için ülkeler , mevcut alternatif kaynaklarını rasyonel ve akılcı bir şekilde kullanmak , ekonomik , 

sosyal ve kültürel kazanımlarını arttırmak gerekliliğinden ötürü alternatif turizme  gereken  önemi  vermek 
durumundadırlar. Böylelikle   rakip  ülkelerle  rekabet  gücü artar iç ve dış konjonktüre olan bağımlılık azalır. 

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek , bölgeler arasında  turizmdeki  gelişme  farklılıklarını  aza  

indirgemek  için  sanayi  açısından  yeterli  kaynak ve potansiyele  sahip olmayan Türkiye gibi gelişmekte olan 
, zengin alternatif turizm türlerine sahip ülkelerin bu kaynaklarını kullanıp değerlendirmeleri gerekmektedir. 
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Bu bakış açısı ile Türkiye kullanılabilecek alternatif turizm kaynaklarını belirleyerek ve geliştirerek turistlerin 

beklentilerini karşılayabilecek yeni turizm çeşitlilikleri ile sektöre ivme kazandırmalıdır. Ülkeler turistik 
çekiciliklerini ortaya koyarak bunları bütünleştirip yeni alternatif turizm türleri  yaratarak sürdürülebilirlik 

çerçevesinde turizm sektörünün devamını sağlamalıdır. Ayrıca turizmde bütünleşmeye çok önemli bir 

gereklilikle bakılmaktadır ( Baykal , 2010:1 ). Turizm türleri arasındaki bütünleşme, bir turizm faaliyeti 
esnasında diğer turizm çeşitlerininde aynı süreçte bir arada gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Türkiye sahip 

olduğu doğal tarihi zenginlikler , buna bağlı turizm olanakları ve alternatif turizm çeşitliliği açısından oldukça 

zengin bir ülkedir. Ancak ülkemiz bu potansiyel değere rağmen kıt kaynaklarla turizm hareketliliği oluşturan 

ülkelerin gelirlerinden daha az pay almaktadır. Bu sonucun çeşitli sebepleri olmakla beraber en önemlisi elde 
bulunan kaynakların rasyonel ve akılcı kullanılamamasıdır. Dünyada bir çok ülke alternatif turizm çeşitleri az 

olmasına rağmen elinde bulunan kıt kaynakları çok verimli bir şekilde değerlendirerek  turizmden çok büyük 

gelirler elde etmektedirler. Turizmin ülke çapında gelişmesi , bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının 
azaltılması , turizm gelirlerinin artması ve buna bağlı olarak iç göçlerin önlenebilmesi alternatif turizm türlerine 

yönelmek suretiyle oluşturulabilir. Turizmi çeşitlendirerek tüm yıla yaymak istihdam olanaklarını artırarak iş 

istihdamını sürekliliğe  zorlar. Turizmin mevsimselliği eğitimsiz ve yetersiz iş gücü sorunlarına da yol 
açmaktadır. Mevsimselliğin ortadan kalkması düşüncesiyle birlikte turizm işletmelerinde çalıştırılacak kalifiye 

personel sayısı da yasal  prosedürlerle belirlenerek zorunlu hale getirilmelidir. Yerel halk ve turizm sektöründe 

çalışanların eğitilmesi , turizm bilincinin oluşturulması, yöre halkının turizme sıcak bakmasının sağlanması  

böylelikle halkın turizm faaliyetlerinde daha fazla yer almasını sağlayacaktır. Alternatif turizm türlerinden fuar 
ve tanıtım günlerinin devlet eliyle  birlikte , üniversiteler , özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 

yaygınlaştırılması sektöre destek vermek açısından önem taşımaktadır. Toplu ulaşım araçları da arttırılarak 

turistlerin turizm faaliyetlerine katılabilmesi kolaylaştırılmalıdır. Ulaşım çeşitliliğini göz önünde bulundurarak 
ülkemizin iç kesimlerinde özellikle tren yolu ulaşımını geliştirmek ve kalitelendirmek turizme katılan insan 

sayısını arttırmak gerekmektedir. Kıyı bölgelerinde olduğu gibi kitle turizmine hizmet veren konaklama 

tesisleri iç bölgelerde de fazlalaştırılmalıdır. Kitle turizmi büyük sermayeli yatırımları desteklerken alternatif 

turizm çok sermaye gerektirmeyen orta ve küçük kapasiteli konaklama tesislerinin oluşmasına imkan sağlar. 
Bu şekilde ulusal ve yerel yatırımcıların turizm sektöründe yer almaları sağlanır. Seyahat acentalarının kitle 

turizmine yönelik düzenlediği genellikle herşey dahil konaklamalarda turistlerin konakladıkları yer dışına 

çıkmadıkları gözlenmektedir. Bu oluşum yerel ekonomilere katkı sağlamamaktadır. Alternatif turistlerin daha 
fazla para harcamalarına karşın kitle turizmine katılan turistlerin daha az para harcamaları yerel ekonomilere 

sekte vurmaktadır. Alternatif turizm türleri kapsamında; tarihi ve kültürel değerler korunarak zenginleştirilmeli 

turistlere doğal kaynaklar ve zengin kültürel değerler sunularak turist memnuniyeti sağlanmalıdır. 
Geliştirilecek alternatif yörelerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleride etkin bir şekilde yapılmalıdır. Alt yapı 

sorunlarını tamamlamış, hizmet kalite standardı yüksek turizm işletmelerine sahip , belirli bir prestij kazanmış, 

rakiplerini geride bırakacak alternatif turizm türleri olan ülkelerin turizm gelirlerinden daha fazla gelir elde 

etmesi kaçınılmazdır.  
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ÖZET 

Ülke ekonomileri için önemi hızla artan, önemli bir döviz kaynağı ve istihdam alanı olan turizm, olumlu 

etkilerinin yanında olumsuz birtakım etkilere de sahiptir. Özellikle turist kabul eden bölge halkına yansıyan 
olumsuzlukların önüne geçilmesi ve halkın turizme alıştırılarak turizmin geliştirilmesi konusunda bakış 

açılarının öğrenilmesi son derece önemlidir. Turizmin olumsuz etkilerinin azaltmak için yetkili kamu kurum 

ve kuruluşları yeterli olamamakta, özellikle planlama çalışmaları sırasında turizm bölgesinde bulunan yerel 
halk bu çalışmalara dâhil edilememektedir. Yerel halkın ise söz sahibi olmadığı durumlar turistlere olan 

davranışlarda olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Bu nedenle yenilikçi bir yaklaşımla yerel halkın değerleri ve 

beklentileri araştırılmalı ve dikkate alınmalı ayrıca turizmin gelişimine yönelik tutumları bilinmelidir. Bu 

bağlamda bölgenin rekabet halinde bulunduğu diğer bölgelerden sıyrılarak turistlerin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılayabilecek ve rekabette öne geçirecek turizm planlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

Erzurum ili Pasinler ilçesindeki mevcut turizm potansiyeline bağlı olarak yerel halkın turizmi algılama 

düzeylerini belirlemek ve ilçede yenilikçi turizm planlaması çerçevesinde yapılması gerekenler hakkında 
halkın fikir ve önerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılı içerisinde toplam 400 kişiye anket 

uygulanmış ve yapılan analizler sonucunda gelişen turizm faaliyetlerinin bölgede kültürel aktiviteleri 

artırabileceği, bölgenin termal turizm ve inanç turizm potansiyeline ağırlık verilmesi ve uygun yatırımlar 
yapılmasıyla daha fazla turist ağırlayabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca turizmin gelişmesinde ve 

turizm planlamasında yerel halkında fikirlerinin alınmasının gerektiğinin, bir bölgede yerel kültürün 

korunmasında etkili olacağını da ifade etmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Turizm Algısı, Turizmin Etkileri, Ekonomik, Sosyal, Çevresel, 

Kültürel 

 

1. GİRİŞ 

 
          Çok kapsamlı bir olgu olarak turizm, bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları ortamdan uzaklaşarak 

belli bir süreliğine sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinden vazgeçerek farklı çevrelerde konaklamalarıdır 

(Kısa ve Ovalı, 2007: 65). Berber (2003:205)’e göre, ‘‘Turizm, sadece ekonomik bir olay olarak görmenin 
aksine sosyal, kültürel, coğrafi, siyasal yönleri de olan, toplumu ve sosyal yapıyı etkisi altına alan ulusal ve 

uluslararası platformdaki bir harekettir. Bu sebeple turizmin, sosyal yapıya etkileri değerlendirilirken yalnız 

geliri sağlamak, döviz kazandırmak gibi ekonomik özellikli sorunlar değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel 

yapıyı etkilemesi açısından ekonomik olmayan özelliklerini de değerlendirilmesi önem arz etmektedir.’’ 
Bölgede turizmin gelişimi için yerel halkın turizm gelişimine karşı tutumu, desteği ve katılımcılığı ön plana 
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çıkmıştır. Bundan dolayı bir bölgeden turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için o bölgede 

yaşayan yerel halkın da turizme katılımı sağlanmalıdır. Bu durumda, bölgede yaşayan yerel halkın turizme 
karşı düşüncelerinin belirlenmesi önemli bir aşama olarak görülmelidir (Sheldon ve Abenoje, 2001; Johnson, 

vd., 1994). 

 

2. LİTERATÜR 

 
Yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumun belirlenmesine yönelik yapılan araştırmaların birçoğu; 

Gürsoy, vd. 2002; Akis, vd. 1996; Lepp, 2007; Lawson, vd. 1998; Günce, 2003; Sheldon ve Abenoja, 2001; 

Besculides, vd. 2002; turizme ilişkin yerel halkın bakış açılarının turizmin algılanan etkilerinden 
kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Bu algılanan etkiler, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkiler üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Ayaz, vd. 2009). 

 Bu çalışmada şifalı termal sularıyla tanınan Pasinler ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açısı ve 
turizm pazarlamasına yönelik öncelikler belirlenmiştir. Araştırmada yerel halkın turizm üzerine ekonomik, 

sosyal, kültürel ve çevresel algılarını ve turizm pazarlamasına yönelik öncelikleri değerlendirmektedir.  
 Her yörenin kendine ait büyüme dinamik ve karakteristikleri mevcuttur. Bir bölgenin büyümesinde veya 
gelişememesinde etkili olan özellikler (endüstri, turizm, tarım, kamu yatırımlarının fazlalığı ya da eksikliği, 

siyasi sorunlar vb.) o yörede ikamet edenlerin gelir kaynaklarına da yön verirler (Yavuz ve Çiçek, 2009). Bir 

ülkenin, bölgenin veya ilin gelişmesi açısında pek çok sektör önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ilgili 
bölgenin özellikleri açısında, belirli sektörlerin katkısı ötekilerine nazaran daha fazla olabilmektedir. Bir diğer 

anlatımla, bazı sektörler öncü özelliği görmektedir (Türkoğlu, vd. 2005).  

Bir bölgenin turistin ilgisini çekebilmesi için ihtiyaç duyduğu üç temel etmen; çekicilikler, erişim ve 

konaklamadır. Çekicilikler, turizmin oluşabilmesi için bölgenin coğrafi kaynaklarıdır. Bölgenin çekicilikleri 
de turistlerin ziyaret etme isteğini doğurur (Özgüç, 1998). Konaklama bölgeye gelen turistlerin barınma 

ihtiyaçlarının kaliteli bir hizmetle karşılanması yanı sıra, bölgede kaldığı süre boyunca yeme ve içme 

ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. Erişim ise o bölgeye ulaşımı ifade etmektedir.  
Bu çalışmada analiz konusu olarak seçilen Erzurum-Pasinler ilçesinin turizm potansiyeli Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

 
Tablo 1. Pasinler İlçesinin Taşıdığı Turizm Potansiyeli 

 
 

Kaynak: Topaloğlu, 2009:256; www.pasinler.bel.tr/degerler.php kaynaklarından derlenmiştir. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
3.1. Araştırma Soruları 

 
Bu çalışmanın amacı, Pasinler ilçesinde yaşayan yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemek ve 

bölgenin turizm planlamasına katkı sunmaktır. Bu amaç kapsamında oluşturulan hipotezlere cevap aranacaktır.  

 
 H1: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 H2: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile yaş arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

 H3: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile öğrenim 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
 

 H4: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile ikamet yılı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
 

 H5: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile meslek 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

 
 H6: Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile ikamet yeri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

 
 

3.2. Veri Toplama Yöntemi 

 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 

formu Lui, Sheldon ve Var 1987, Kreag 2001, Lui, Sheldon ve Var 1987, Ap ve Crompton 1998, Perdue, Long 

ve Allen 1990, Andriotis 2000, Pizam 1978 ‘den araştırmaya uyarlanarak oluşturulmuştur. Anket formunun 

ilk kısmında ankete iştirak eden kişilerin kişisel bilgilerini (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ikamet yılı, meslek, 
ikamet yeri) saptamak amacıyla hazırlanmış altı adet kapalı uçlu soru yer almaktadır. Ayrıca Pasinler ilçesinde 

turizmin geliştirilebilmesi için yerel halkın öncelikleri belirleyebilmek için üç soru sorulmuştur. Birinci soruda 

beş adet, ikinci soruda yedi adet, üçüncü soruda beş adet unsur belirtilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise, 
ekonomi ile ilgili 6 soru, sosyal ile ilgili 6 soru, kültürel ile ilgili 5 soru, çevresel ile ilgili 4 soru, yerel halkın 

önceliklerini belirlemek için 3 soru ve 6 tane demografik soru olmak üzere toplam 30 soru sorulmuştur. Ankete 

katılımcılar tesadüfi seçilmiştir. Katılımcıların, belirlenen sorulara ilişkin katılma derecelerini 5‟li Likert 

ölçeği doğrultusunda “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılıyorum”, 
“kesinlikle katılıyorum” şıklarından birini seçerek işaretlemeleri istenmiştir. 

 Ankette ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak verilen yargılar güvenilirlik analizine tabi 

tutulmuş ve ekonomik yargılar için Cronbach Alpha=0,82, sosyal yargılar için Cronbach Alpha=0,49, kültürel 
yargılar için Cronbach Alpha=0,73, çevresel yargılar için Cronbach Alpha=0,66 olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

kapsamda, çalışmada veri toplama aracı olarak seçilen anketin güvenilirliği oldukça yüksektir. 

 
3.3. Evren ve Örneklem 

 

Çalışmanın amacı Pasinler İlçesi’nde yaşayan yerel halkın turizme bakış açısını tespit etmeye yönelik 

olduğundan, araştırmanın evrenini ilçede yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Türkiye İstatislik Kurumu’nun 
2015 yılındaki adrese dayalı nüfus kayıt verilerine göre Pasinler İlçesi’nin nüfusu 30,113 kişidir (TUİK, 2016). 

Evrende bulunan örneklem büyüklüğü tablo X’de (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50) -+ 0.05 örneklem 
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hatasıyla 383 kişi olarak belirlenmiştir. Yerel halka toplam 450 anket uygulanmış 400 tanesi değerlendirilmeye 

alınmış olup, anketlerin geri dönüşüm oranı %88,8’dir.  
Tablo 2. 0.05 İçin Örneklem Büyüklüğü 

 
Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50 

 

3.4.Veri Çözümleme Yöntemi 

 

Ankete katılan yerel halkın kişisel özellikleri ve Pasinler ilçesinde turizmin geliştirilmesi ve inovasyonel 
planlamasının oluşturulması için gereken unsurlar, yüzde ve frekans tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bununla birlikte ankete katılan yerel halkın turizme bakış açılarının belirlemek için verilen altı soru ekonomik, 

altı soru sosyal, dört soru çevresel ve beş soru kültürel olmak üzere yirmi bir yargıya ilişkin görüşler yüzde, 
frekans ve Cronbach Alpha değerleri belirlenerek analiz edilmiştir. Devamında ankete katılan yerel halkın 

yargılar ile ilgili cevapladıkları cevaplarla demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını 

sınamak amacıyla cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ikamet yılı, mesleği ve ikamet yeri için tek-faktörlü varyans 

analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Testlerde 0,05 anlamlılık düzeyi baz alınmış ve arasında anlamlı fark 
belirlenen faktörler için de Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda anket yöntemi ile elde edilen verilerin 

analizlerinde SPSS 21.0 (Statistical Program For Social Scientists, SPSS) programı kullanılmış olup, açıklanan 

tüm analizler amacına uygun bir şekilde yorumlanmıştır. 
 

3.5. Verilerin Analizi 

 
3.5.1.Araştırmaya Katılan Yerel Halka İlişkin Demografik Bulgular 

   

 Araştırma sonuçlarına ilişkin ilk olarak araştırma kapsamındaki cevaplayıcıların demografik 
özelliklerini belirleyebilmek amacıyla frekans ve yüzdesi Tablo 3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Yerel Halka İlişkin Demografik Bulgular 

 
 
Pasinler ilçesinde yerel halkın turizme bakış açışı belirlemeye yönelik ilçede yaşayan halka uygulanan 

anket formu ilçede yaşayan değişik yaş grupları, cinsiyet, öğrenim durumu, ikametgâh yılı, ikametgah yeri ve 

mesleğe sahip tarafından doldurulmuştur. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre dağılımları 
Tablo 3’de verilmiştir. Ankete cevap veren kişilerin %18,3’ü bayan, %81,7 si bay olduklarını beyan 

etmişlerdir. Cevaplayıcılara yöneltilen ikinci soru ise ‘‘yaş’’ ile ilgilidir. Her yaştan kişinin anketi 

cevaplamasına dikkat edilmiştir. Ankete katılan kişilere bakıldığında gençlerin ilgisinin daha yoğun olduğu 

gözükmektedir. Tablo 3’e göre araştırmaya katılan kişilerden en fazla 18 – 25 yaş aralığı ile %38,8 olduğu 
görülmektedir. Ankete katılanların %21,5’i 26 – 32 yaş aralığında, %18,5’i 33 – 40 yaş aralığında ve 

%21,2’sinin de 41 yaş ve üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Deneklerin %11,3’ü İlkokul düzeyinde, %27,4’ü 

ortaokul düzeyinde, %37,7’si lise düzeyinde, %17,3’ü ön lisans düzeyinde, %6,3’ü lisans düzeyinde eğitim 
aldıkları görülmektedir. Katılımcıların yarısında fazlasının ilçenin yerlisi (%51,2) olduğu görülmektedir. Yine, 

katılımcıların %20,2’si 20 yıldan fazla, %11,8’i 5 – 19 yıl arasında ve %16,8’i ise 1 – 4 yıl arasında ilçede 

ikamet etmektedirler. Katılımcıların meslek grubu açısında değerlendirildiğinde %19,8’i işveren, %8,00’i ev 
hanımı, %11,8’i çiftçi, %4,5’i emekli, %23,7’si öğrenci, %16,3’ü işçi, %7,2’si memur, %5,00’i işsiz ve 

%3,7’si ise diğer meslek gruplarında olduklarını beyan etmişlerdir. Ayrıca Tablo 3’e bakıldığında deneklerin 

büyük bir çoğunluğu (%77,8) ilçe merkezinde, %22,2’sinin de ilçeye bağlı köylerde ikamet etmektedir.  
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3.5.2.Ankete Katılanların Turizmi Algılama Şekli 

 

 

Tablo 4. Ankete Katılanların Turizmi Algılama Şekli 

 
 

Yöre halkının turizmin algısını ölçmek için sorulan ‘‘Sizce turizm neyi ifade eder?’’ sorusuna verilen 

seçeneklerin yer aldığı Tablo 4’de katılımcılara birden fazla seçeneğin seçebilme imkânı tanınmıştır. Tabloda 

sırasıyla %23,8’i turizmi yerel iş imkânı, %23,0’ü çok para kazanmak olarak görmektedir. Yerel halkın turizm 
denildiğinde en çok tatil (%27,5) olarak algıladığı görülmektedir. %18,3’ü çevrenin gelişeceğini, %7,1’i 

Çevrenin kirleneceğini düşündükleri görülmektedir. Buna göre turizm denince yerel halkın aklına gelen ilk 

şey tatil olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra turizmin yerel iş imkânı oluşturabileceğini ve çok para 
kazanma aracı olarak algılandığı görülmektedir. 

  

3.5.3.Ankete Katılanların Turizmin Geliştirilmesine Bakışı 

 

Tablo 5. Ankete Katılanların Turizmin Geliştirilmesine Bakışı 

 
  

Ankete katılanlara sorulan; ‘’Çevrenizde turizmin geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?’’sorusuna 
katılımcıların yarısına yakını (%42,8’i) yeni yatırımlara ağırlık verilmeli yönünde düşüncelerini söylerken, 

başlanmış olan yatırımların bitirilmesi gerekli olduğunu söyleyenlerin oranı ise %11,5’dir. Katılımcıların 

%17,8’i halkın eğitilmesi gerektiğini, %13,1’i Doğal güzelliklerin korunması gerektiğini, %5,5’i ulaşım 
imkânlarının geliştirilmesini, %5,8’i hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin gerekli olduğunu beyan ederken, 

%3,5’i ise turizmin gelişiminin yeterli olduğunu düşünmektedir. Buna göre yerel halk yöreye yeni yatırımlara 

ağırlık verilmesi ve halkında eğitilmesi düşüncesindedir. Yörede yapılan turizm yatırımlarının yetersiz olduğu 

görüşündedirler. 
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3.5.4.Ankete Katılanların Pasinler İlçesinin Turizm Açısında En Önemli Özelliği Bakışı  

 

Tablo 6. Ankete Katılanların Pasinler İlçesinin Turizm Açısından En Önemli Özelliği Bakışı 

 
  

Katılımcılara sorulan; ‘‘İlçemizde hangi tür turizm yapılmalıdır?’’ sorusuna deneklerin yarısından 

fazlası (%57,8’i) termal turizmi seçmiştir. Yanı sıra, %6,5’i kırsal turizmin, %12,2’si yayla turizminin, 

%16,3’ü inanç turizminin, %7,2’si av turizminin yapılması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre yörede çıkan 
termal sularının şifa dağıtmasından dolayı, yöre halkının bölgede termal turizme ağırlık verilmesi 

düşüncesindeler. Bununla beraber yörede yetişen ülke çapında tanınan din adamlarından dolayı inanç 

turizmine de değinilmesi gerektiği düşüncesindeler. 
 

3.5.5.Demografik Özellikler ve Model Grupları Arasındaki İlişkiler 

 
 Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerin test edilmesi adına korelasyon analizleri 

gerçekleştirilerek ulaşılan değerler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 7. Demografik Özellikler ve Model Grupları Arasındaki İlişkiler 

 
** p<0,01                       *p<0,05 

 

Yaş ile sosyal etkiler ve ekonomik etkiler arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı, kültürel etkiler 
arasında 0,05 düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların yaşları arttıkça bölgede 

gelişen turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkisinin olduğuna inançları yükselmektedir. Bu verilerden 

hareketle “Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile yaş 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır’’ şeklindeki H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

 Öğrenim durumu ile kültürel etkiler arasında 0,05 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Eğitim durumları yüksek olan cevaplayıcılar, bölgede gelişen turizmin turist ve yerel halk 
arasında etkileşime neden olacağı, diğer bölgelerden ve ülkelerden gelecek turistlerin kültürlerini ve yaşam 

biçimlerini daha iyi anlamayı sağlayacağı, kültürel kimlik üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ve kültürel 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde katkı sağlayacakları görüşüne sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca 

cevaplayıcıların eğitim durumu yükseldikçe turizme destekleri de artmaktadır. Bu doğrultuda “Yerel halkın 
turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile öğrenim durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır’’ şeklindeki H3 hipotezi kabul edilmiştir.  
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İkametgâh yılı ile ekonomik etkiler, sosyal etkiler ve çevresel arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı, 

kültürel etkiler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. İkametgâh yılı yüksek olan 
katılımcılar, bölgeye gelecek olan turistlerin bölgeye ekonomik anlamda katkıda bulunacağını, bölgenin 

ekonomik refahının yükseleceğini ve kalkınmada önemli bir etken olacağına inanmaktadırlar. Katılımcıların 

ikametgâh yılı arttıkça turizmin sosyal etkilerinin olumlu olacağını, ilçede sosyal anlamda bozulmaların 
olmayacağı görüşlerine sahip oldukları söylenebilir. İkametgah yılı arttıkça turizmin bölgenin çevresine zarar 

yerine yarar sağlayabileceğini, ilçenin çevresinin turizm sayesinde düzelebileceği görüşlerine sahip oldukları 

söylenebilir. Katılımcıların ikametgah yılı arttıkça turistlerle yerel halk arasında etkileşim sağlayacağını, diğer 

bölgelerden veya ülkelerden gelecek turistlerin kültürlerini ve yaşam biçimlerini daha iyi anlayacaklarını, 
turistlerin kültürel kimlik üzerinde olumlu etkiler yaratacağı ve ilde kültürel faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde 

katkı sağlayacağı görüşüne inanmaktadırlar. Bu veriler doğrultusunda “Yerel halkın turizmin ekonomik, 

sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile ikametgâh yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır’’ H4 hipotezi kabul edilmiştir.  
 

3.5.6. Farklılık Analizi Sonuçları 

Cevaplayıcıların cinsiyet ve ikametgâh yeri açısından turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve sosyal 

etkilere yönelik algı düzeylerinde farklılık olup olmadığını tespit etmek maksadıyla t testi kullanılmıştır. 

Ankete katılanların meslek açısından turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve sosyal etkilere yönelik algı 

düzeylerinde farklılık olup olmadığını tespit etmek maksadıyla anova testi kullanılmıştır. Analizler neticesinde 
farklılık gösteren demografik gruplara ilişkin sonuçlar aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. 

 

Tablo 8. Farklılık Analizi 

 
 

“Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” biçimindeki hipotezin test edilmesi için kullanılan t testi 
sonucuna göre Tablo 8’de görüldüğü üzere kültürel etkileri boyutu açısından anlamlı düzeyde farklılıkların 

olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu doğrultuda H5 hipotezi kabul edilmiştir. Erkekler ve kadınlar arasındaki 
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ortalama değerlere bakıldığında ise tüm boyutlarda erkeklerin algısının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
 

 

Tablo 9. İkametgâh Yerine Göre T Testi 

 
  

Tablo 10’da görüldüğü üzere, cevaplayıcıların ikametgâh yerine göre turizmin ekonomik, sosyal, 

kültürel ve çevresel etkileri boyutunda farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için yapılan t testi ile 

ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkiler boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu 
verilerle hareketle “Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri 

ile ikamet yeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablodaki değişken ortalamaları bölümüne bakıldığında ise en büyük farklılığın yine ekonomik etkiler 
boyutunda olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10. Meslek Durumuna Göre Anova Testi Sonuçları 

 
  

Yukarıdaki Tablo 10’da sunulan bulgular göre, katılımcıların meslek değişkenine bağlı olarak turizmle 

ilgili Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerde anlamlı farklılık görülmüştür.  Bu veriler 

doğrultusunda “Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri hakkındaki görüşleri ile 
meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki H5 hipotezi kabul edilmiştir. 

Buna göre katılımcıların meslek durumuna bağlı olarak turizmle ilgili ekonomik etkilerinin (F=8,285 ve 

p <0,05) ve sosyal etkilerinin farklılaştığı (F=9,762 ve p <0,05) görülmüştür. Ayrıca katılımcıların meslek 

durumuna bağlı olarak turizmle ilgili kültürel etkilerinin (F=5,759 ve p <0,05) ve çevresel etkilerinin 
farklılaştığı (F=5,906 ve p <0,05) görülmüştür. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Turizm, bir bölgenin sahip olduğu doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu, sağlık olanaklarını, sosyo-

kültürel ve turistlik etmenlerini kullanarak, bölge ekonomisi, imajı ve tanıtımı gibi birçok alana katkı 

sağlamaktadır. Bölgede turizmin gelişimi sadece devlet yatırımlarıyla ilerleyemeyeceği için yerel halkın da  
turizmin içinde rol almasını sağlamak bölgede turizmin gelişmesi ve planlamanın hazırlanması için önemli bir 

süreçtir.  Yerel halkın desteğiyle oluşacak bir destinasyon bölgesi kısa sürede bölgenin arz kaynaklarıyla 

turistlerin hizmetine sunulması ve turistlerin ihtiyaçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılanması açısından 
önemli bir durumdur. Bu çalışmada termal turizm alanında hala hazırda hizmet veren Pasinler İlçe’sinin 

alternatif olarak tarihi, kültürel ve dini açıdan turizm potansiyeline sahip ilçede yaşayan yerel halkın turizme 

bakışında şu hususlar öne çıkmıştır: 

• Turizmin bölgede yeni iş imkânlarının olacağı ve bu sayede de bölgede işsizlik oranın düşeceği, 
bölgede gelişecek olan turizm sayesinde yerel halkın gelirinin artacağı düşünceleri, 

• Turizm sayesinde bölgede yeni yatırımların artacağı, başlanmış olan yatırımların hızlı bir şekilde 

tamamlanacağı ve bölgenin doğal güzelliklerinin korunacağı düşünceleri, 

• Yerel halk, bölgenin sağlık alanında önemli yer altı kaplıca sularına sahip olmasından dolayı termal 

turizm alanında turizme açılması ve buna destek olarak sayısızca din görevlisi yetiştiren bölgede inanç 

turizminde canlandırılması gerektiğini düşünmektedir. Termal ve inanç turizminin yanında bölgede 
var olan yaylaların da turizme açılması bölgede turizme canlılık katacağı düşünceleri turizm 

planlaması açısından dikkate alınmalıdır.  

 
Diğer taraftan, 

• Bölgeye gelecek turistlerin, bölgenin ahlak olgusuna zarar verecekleri kanısında olmaları, 

• Yapılan çalışmada, bölge halkının büyük bir çoğunluğu turizmi desteklemekte ve bölgedeki turizmin 

gelişmesinde ve planlanmasında yerel halkın fikrinin alınması düşünceleri ise araştırmada turizmin 

olumsuz etkileri olarak öne çıkmaktadır. 
Sonuç olarak, bölgelerin turizmle tanışması, geliştirilmesi ve planlamasının sağlıklı bir şekilde 

ilerlemesi için bölgedeki yerel halkın fikirlerinin ve desteğinin alınması hipotezi bu çalışmayla desteklenmiştir.  

Bu çalışmada, Erzurum ili, Hasankale ilçesinde ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel değerleri 

bakımından zengin potansiyele sahip turizmin kalkınma için önemli bir role sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, yerel halkın gözünde turizm; işsizliği azaltan, yatırımları artıran ve doğal güzellikleri öne çıkaran 

bir sektör olduğu tespit edilmiştir. Özellikle turizm planlaması açısından önemli olan bu sonuçlar literatürde 

yer alan Çalışkan ve Tütüncü, (2008); Özdemir ve Kervankıran, (2011) çalışmalarını da destekler niteliktedir. 
Ayrıca bu çalışma ile turizmin kalkınmaya etkisinin ölçülmesi noktasında Erzurum Hasankale örneği ilk defa 

incelenerek yazına katkı sunulmuştur. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir turizm, turistik bölgelerin korunması, geliştirilmesi, tahribat unsurlarının ölçülmesi gibi 

konularda paydaşlara rehberlik eden bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı Gümüşhane ili Süleymaniye 
Bölgesi’ndeki mevcut kültürel yapılan durumu ve sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili 

öneriler geliştirmektir. Gümüşhane ili, Süleymaniye Bölgesi farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olması, inanç 

merkezi, kültürel miras unsuru gibi değerleri barındırması gibi özgün özelliklere sahiptir. Bu bağlamda 
bölgede hayata geçirilecek turizm etkinliklerinin koruma/kullanma dengesi gözetilerek planlanması önem arz 

etmektedir. Araştırma sonucunda Süleymaniye Bölgesi’ndeki kültürel yapıların bazılarının tahrip olduğu 

gözlemlense de, bir çoğu ile ilgili restorasyon, rekonstrüksiyon projelerinin ilgili kurumlar tarafından 

sürdürüldüğü belirtilmelidir.  
Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Sürdürülebilir Turizm, Süleymaniye (Eski Gümüşhane) Bölgesi 

 
 

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM THE EVALUATION OF 

SÜLEYMANIYE REGION OF GÜMÜŞHANE PROVINCE 

 
 

ABSTRACT 

Sustainable tourism is an approach that guide to stakeholders on such issues that the protection, 

development of touristic regions, measurement of destruction elements. The aim of this study is to develop 

suggestions about the existing cultural situation in Süleymaniye Region of Gümüşhane Province and 
evaluation of it in the context of sustainable tourism. Gümüşhane Province’s Süleymaniye Region has 

distinctive features such as hosting diverse cultures and their inherits and being a center of religious belief. In 

this regard, it is important to plan the tourism activities to be implemented while considering the protection / 
utilization balance. At the result of research, even if it is observed that some of the cultural structures in 

Süleymaniye Region are destroyed, it should be stated that restoration and reconstruction projects about most 

of them is maintained by relevant institutions. 

Keywords: Gümüşhane, Sustainable Tourism, Süleymaniye (Old Gümüşhane) Region 
 

1. GİRİŞ 
 
Bölgesel ve ülkesel bazda gelişmenin beraberinde getirdiği birtakım olumsuz sonuçlardan yola 

çıkılarak, günümüz değerlerinin gelecek kuşakların değerleri ile özdeş olarak karşılanması ve korunması 

sürdürülebilirlik kavramının ana çalışma alanıdır. Bu kavram sonrasında turizm, plan-politika, kalkınma gibi 
alanlarda da uyarlanarak sürdürülebilirlik kavramı geniş boyuta taşınmıştır. Özellikle sürdürülebilir kalkınma 

ve sürdürülebilir turizm kavramları gerek ulusal gerek uluslararası boyuttaki otoritelerin üzerinde önemle 

durdukları konular haline gelmiştir. 

mailto:duzgunertugrul@gmail.com
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Bölgesel değerlerden, bir toplumun önceden yaşamış medeniyetlerinin bıraktığı miraslarının bir parçası 

olarak bahsedilebilir. Sahip olunan kültürel miraslar; görsel sanatlar, yazılı ve sözlü anlatımlar, araç ve 
gereçler, yemek kültürü, el sanatları, mekanlar, gelenek görenekler, günlük yaşam tarzları gibi unsurları 

içermektedir. Bu kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması önem arz etmekle birlikte kültürel çeşitliliğin 

mevcudiyeti turizm açısından da önemli bir çekim unsuru olabilecektir.  
Çalışma alanı olarak seçilen Gümüşhane ili birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan bir bölgedir. Bu 

yüzden bölgede sürdürülebilirlik kavramının benimsenmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Çalışmada 

Eski Gümüşhane olarak da bilinen Süleymaniye üzerinde durularak bölgenin sahip olduğu değerlerin mevcut 

durumu hakkında bilgiler derlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Gümüşhane ili 
Süleymaniye Bölgesi’nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilirlik göstergelerine göre 

değerlendirilmesi olarak belirtilebilir. 

 Çalışmaya turizm açısından baktığımızda bölgelerin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük bir rol 
üstlenen turizm, özellikle yerele yaptığı katkıyla ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizmde koruma ve 

kullanma dengesini benimsediği için bölgeye olumlu izler bırakmaktadır. Gerek tabiat alanlarının korunması, 

geliştirilmesi gerekse tahribat unsurlarının ölçülmesi noktasında paydaşlara rehberlik ederek onlara yön veren 
bir kavramdır. Bu çalışmada da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilirlik göstergelerine 

bölgenin değerlendirilmesi ana çalışma konusu olmuştur. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir 

turizm göstergeleri, Gümüşhane ve Süleymaniye bölgeleri ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci 
kısmında ise araştırmanın yöntemi kapsamı ve sınırlılıkları üzerinde durulmuştur. Üçüncü kısımda çalışmayla 

ilgili araştırma bulgularına yer verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise elde edilen bulgular ile ilgili sonuçlar 

verilmiştir. 
 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

 
Turizmin ülke çapında önemi azımsanmayacak derecedir. Doğal, tarihi, kültürel ve beşeri varlıkların 

kullanılmasını sağlayan turizm sektörünün, endüstriyel faaliyetlerin gelişmediği bölgelerde büyük bir açığı 
kapattığı, bu bölgelerin gelişmesinde etkin bir role sahip olduğu belirtilmektedir (Gülbahar, 2009). 

Sürdürülebilir Turizm, Dünya Turizm Örgütü (WTÖ)’nün tanımına göre, “insanların etkileşim içinde 

bulundukları çevrenin doğallığının korunarak, kültürel bütünlüğün sağlanarak, ekolojik süreçlerin, biyolojik 

çeşitliliğin ve yaşamını sürdüren sistemlerin yaşatıldığı ve aynı zamanda tüm bu potansiyel kaynakların ev 
sahibi bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını tatmin edecek şekilde ve 

gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tarzda yönetildiği bir kalkınma biçimidir” (WTO, 

1996). UNEP (2003:7) ‘e göre Sürdürülebilir turizm “mevcut turistlerin ve ev sahibi toplumların istek ve 
beklentilerini karşılayan, ekonomik, sosyal, estetik talepleri öngören, kültürel bütünlüğün, zorunlu ekolojik 

süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığının sağlandığı bir planlama süreci” 

olarak tanımlanmıştır.  

Etkisi giderek artan doğal, ekonomik ve sosyal tahribat, başta karar vericiler olmak üzere, turizm 
konusundaki bütün paydaşlara bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda, Shockholm Bildirgesi, 

Bruntland Raporu, Rio Zirvesi, Gündem 21 gibi toplantı ve çalışmalar, tahrip edilen kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı ile ilgili bazı ilkeler ortaya koymaktadır. Turizm endüstrisinde de, turizm faaliyetlerinden 
kaynaklanan tahribatın boyutunu belirlemek amacıyla sürdürülebilir turizm göstergeleri kullanılarak önemli 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Çalık, 2014: 28). 

UNWTO (Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Uluslararası Çalışma Grubu), sürdürülebilir turizm 
etkisini ölçmek için hedeflenen 11 çekirdek gösterge geliştirmiştir. Bunlar; site koruma, stres, kullanım 

yoğunluğu, sosyal etki, gelişim kontrolü, atık yönetimi, planlama süreci, kritik ekosistemler, tüketici 

memnuniyeti ve turizmin yerel ekonomiye katkısı. Dymond (1997) UNWTO’nun göstergelerini ekolojik 

göstergeler (site koruması, stres, kullanım yoğunluğu, atık yönetimi ve kritik ekosistemler); sosyal göstergeler 
(sosyal etki, yerel memnuniyeti); ekonomik göstergeler (tüketici memnuniyeti ve turizmin yerel ekonomiye 

katkısı) ve planlama göstergeleri (gelişim kontrolü ve planlama süreci) şeklinde kategorize etmiştir (Stoddard 

vd., 2012: 247). 
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2.1. Eski Gümüşhane (Süleymaniye) 

Bölgenin tarihi çağları ile ilgili yazına bakıldığında, en erken Hitit dönemi kaynaklarında 
rastlanılmaktadır. Urartu Devletinin M.Ö. 585’lerde yıkılmasından sonra Urartu baş tanrısı Haldi’ye tapan 

insanların bir kısmının Gümüşhane ve civarına geldikleri, bu insanların bölgeye tanrılarının isimlerini 

verdiklerinden bahsedilmektedir (Uslu, 1980: 1).  Gümüşhane ve çevresinde günümüze kadar yapılan 
araştırmalarda Roma Dönemine kadar geçen sürede bölgenin tarihine ışık tutabilecek önemli bir yazıt 

bulunamamıştır (Yurttaş, 2008: 186).  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane ili kuzeyde Trabzon, doğuda Bayburt, güneyde 

Erzincan, batıda Giresun illeri ile çevrelenmektedir. Erzurum ile Trabzon yolunun bulunduğu Harşit vadisi 
üzerindeki Canca Kalesi, etrafındaki madenlerin de etkisiyle gelişmiş ve Pontus -Bizans dönemlerinde 

bölgedeki merkez halini almıştır. Gümüşhane ili de ilk defa, Canca adıyla bilinen ve bugünkü şehrin 

kuzeybatısında bulunan mahallenin olduğu yerde kurulmuştur. Bütün eski kaynakların tasvirlerine göre gümüş 
yataktan da bu mevkide bulunuyordu. Bu sebeple şehrin adı Türk kaynaklarında Canca biçiminde geçmektedir. 

İskender Döneminden sonra Pontus Devletinin, daha sonra da Roma İmparatorluğunun sınırlan içine giren 

Canca Kalesi, bu İmparatorluğun ikiye ayrılmasından sonra da Doğu Roma (Bizans) sınırlan içinde kaldı 
(Özkan ve Yurttaş, 2004: 168). Akabinde ise Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 

Şehir tarzında ilk yerleşim yine Eski Gümüşhane olarak tabir edilen Süleymaniye mahallesinde 

başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle madenlerin işleyişinin daha rahat kontrol edilmesi ve 

madencilerin ihtiyaçları ile iskânına elverişli bir yerleşim ihtiyacı doğduğundan bir cami ve elli hanenin 
yapılmasıyla imar faaliyetlerine başlanmış, ardından hızlı bir yapılaşma devam etmiştir (Yüksel, 1997: 23).  

Sit alanı olarak ilan edilen Eski Gümüşhane kendine özgü mimarisi ile önemli çekim merkezi 

durumundadır. Gümüşhane’de Canca, Kov, Akçakale, Kador Kaleleri önemli yapılardır (Gümüşhane Valiliği, 
1997). Eski Gümüşhane’deki bu mimarilerden başlıcalarını cami, kilise, manastır, eğitim kurumu, hamam, 

köprü, türbe, çeşmeler oluşturmaktadır. Bölgede bulunan mimari eserler ise aşağıdakiler gibi sıralanabilir (San, 

1990: 80); 

Küçük Camii 

Süleymaniye Mahallesi’nde Ulu Cami’nin batı tarafındaki meskûn mahalde mevcut bahçeler içerisinde yer 

alır.  

Süleymaniye Camii 

Süleymaniye mahallesinin merkezinde ve kavşak noktasındadır. Halk arasında Ulu Camii olarak 

bilinmektedir. 2004-2005 yıllarında Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiş, şadırvan 

ve tuvalet yapıları eklenmiştir. 
Saray Camii diğer adının da Osman Ağa Camisidir. 

Minare I (Çarşı Camii)  

Çarşının merkezine yakınlığı sebebiyle Çarşı Camii olarak anılmaktadır. 2005 yılında Vakıflar Trabzon 

Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. 
Minare II (Cami-i Sagir)  

Kitabe bölümü bulunamamakla beraber 2005 yılında Vakıflar Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından restore 

edilmiştir. 
Minare III (Dere Camii)  

2005 yılında restorasyonu yapılmıştır. Minare restore edilirken çevresindeki cami duvarı kalıntıları yıkılmış, 

minare etrafına kare bir platform eklemesi yapılmıştır. 
Eski Gümüşhane’de 1293 (1877) Trabzon Salnamesi’ne göre 9 Rum kilisesi ve 1 Ermeni kilisesi kaydı 

bulunmaktadır (San, 1993: 23); 

Agios Georgios Metropolitlik Kilisesi  

1950’lere kadar üst örtüsü yıkık fakat bütün duvarları ayakta olan yapının günümüze yalnızca kuzey ve doğu 
duvarları ile güney ve batı duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır. 

Agios Ioannes Manastırı  

Osmanlı belgelerinde Ayana olarak anılmakta, halk arasında Camgöz’ün Kilisesi olarak bilinmektedir. 
Panagia (Meryemana) Manastırı  
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Kimisis tou Theotokous (Meryem’in Ölümü) manastırı halk arasında Panagia ve Meryemana olarak 

anılmaktaydı 
Agios Theodoros Manastırı  

Bizans döneminde bir kilise olduğu, 16. yy’da yeni bir kilise yapıldığı bilinmekteyse de günümüze ulaşan yapı 

18. yy’da inşa edilmiştir 
Timios Stavros Kilisesi  

1832’de inşa edilen Timios Stavros (Kandilaptis, 1931: 36) kilisesi halk arasında Lavrandiyos’un Kilisesi 

adıyla da bilinmektedir 

Ermeni Kilisesi  
Eski Gümüşhane’nin tek Ermeni kilisesi olan yapı yerleşimin kuzeybatısında yer almaktadır. 

20. yy başında Gümüşhane’de Türk mahallelerinin hepsinde birer özel mahalle mektebi vardı. Cami-i 

Kebir mahallesinde resmi bir Sıbyan Mektebi ve İbtidai Mektep (İlkokul) bulunuyordu. Kandilaptis (1931) 
Rum okulları dışında Ermeni Okulu, Rüştiye ve 3 Medresenin varlığından söz etmektedir (San, 1990: 84);  

Rum Erkek Okulu (Frontistirion)  

Halk arasında Sarı Mektep olarak anılan yapı yerleşimin batısında, Hızırilyas/Agios Georgios mahallesinde 
bulunmaktadır. Trabzon Rum Okulundan sonra Karadeniz’in en önemli okuluydu. (Kandilaptis, 1931’den 

aktaran Dolu, 2010: 64) 

Rum Kız Okulu  

1873 yılında Georgios Papadopoulos Kiriakidis ve Haldiya (Gümüşhane) Metropoliti Lavrandiyos tarafından 
kurulan okulun zemin katında Pinelopi adı verilen bir halı atölyesi, 4 ilkokul sınıfı33, 3 öğretmen, 1 anasınıfı 

öğretmeni, ayrıca 2 erkek öğretmen ve 120 öğrencisi bulunmaktaydı (Kandilaptis, 1931, s.37 aktaran Dolu, 

2010: 65). 
İbtidai Mekteb (İlkokul)  

Eski Gümüşhane’de günümüze ulaşan tek Müslüman okulu Süleymaniye Camii avlusunun doğusundaki 

yapıdır. Yapı Süleymaniye İlkokulu olarak 1980’lere kadar işlevini sürdürmüş, öğrenci sayısının yetersizliği 

sebebiyle kapatılınca bir süre boş kalmış, 1990’larda onarılarak üst katı Süleymaniye Camii İmamı Lojmanı, 
alt katı da kiralık konut olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Kavaklık Hamamı 

Süleymaniye Mahallesi’nde, Süleymaniye Köprüsü’nün güneybatısındaki meskûn olmayan mevkidedir. 
Binanın inşa tarihi bilinmemekle beraber 17. yy. eseri olabileceğini düşünmektedir (Uslu, 1980). 

Çaput Hamamı 

Süleymaniye mahallesinde, Ulu Cami’nin bulunduğu mevkiinin tam karşısındaki yamaçta inşa edilmiştir 
(Uslu, 1980: 12). 

Saray Hamamı 

Süleymaniye Mahallesi Ulu Cami’nin batısından geçen yolun kuzey istikametindedir. Mimari bakımdan 

büyük ölçüde korunan eser günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. 
Paşa Hamamı 

Süleymaniye mahallesinde ulu caminin güney batısındaki eser müftüoğlu hamamı namıyla da bilinmektedir. 

1293 (1877) Trabzon Salnamesi’nde 1 dabakhane, 1 salhane (mezbaha), 5 meyhane, 1 ırak fabrikası, 7 
değirmen, 25 kahvehane kaydı bulunmaktadır (San, 1993: 23). Bunların dışında San (1990: 82,83) altı hanın 

varlığından söz etmektedir. Bu hanlardan Bülbül Han, Büyük Han, Yeni Han, İsrailoğlu Han ve Mırdıkoğlu 

Han’ın konumları tespit edilememiş, yalnızca Sulu Han’ın dış duvarları günümüze ulaşmıştır; 
Süleymaniye Köprüsü 

Süleymaniye mahallesinin merkezinde, muhiti ikiye ayıran Musalla Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Ulu 

Caminin doğusundan geçen yolun takip edilmesi suretiyle köprüye varılabilmektedir (Tozlu, 1998: 63). 

Daltaban Köprüsü 

Süleymaniye mahallesinde Ulu Cami’nin batı yönünde yer alan ve bugün sadece temelleri kalmış eski hükümet 

konağının güneyindedir. 

Mısırlızade Köprüsü 

Süleymaniye Mahallesinden, Gözeler, Penbedağ köylerine giden yol üzerinde Sarıdere üzerine inşa edilmiştir. 

Mısırlızade Türbesi 



239    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Süleymaniye mahallesinde, Ulu Cami’nin kuzey-doğu yönünde bulunmaktadır. Kapısında 1834 senesinde 

vefat eden Hacı Tahir Efendi’ye ait olduğunu gösterir bir levha mevcuttur. 
Süleymaniye Camii Çeşmesi 

19.yy ‘da yapıldığı tahmin edilen yapının Süleymaniye Cami’nin güney-doğu köşesinde yer almaktadır. 

Komiserin Çeşmesi 

Süleymaniye mahallesinde Rum erkek mektebi olarak kullanılan binanın kuzey batısında bulunmaktadır. 

Sivil mimari açısından bakılacak olursa çalışma alanında günümüzde 31’i tarihi 16’sı yeni olmak üzere 

toplam 47 konut bulunmaktadır. 31 tarihi konut dışında günümüzde 12’si ahıra dönüştürülmüş, 61’i zemin kat 

veya temel seviyesine kadar yıkılmış özgün işlevi konut olan 73 yapı daha bulunmaktadır. Yıkılmış ve ahıra 
dönüştürülmüş yapıların mimari özellikleri sağlıklı olarak incelenememekle birlikte yerleşim dokusunun genel 

havası adına önemli ipuçları vermektedir (Dolu, 2010: 64). 

Yeni Gümüşhane yerleşimi yüzölçümü olarak büyük bir alanı kaplamasına rağmen kullanım alanı olarak 
çok kısıtlı bir alana sıkışmış durumdadır. Harşit Çayı Vadisi boyunca kuzeybatı-güneydoğu boyunca 

uzanmaktadır. Dağlık bir arazi olması ve dağların vadiye yakın geçmesi sebebiyle çok dar bir alana kurulan 

şehir, yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda kuzeybatı-güneydoğu yönünde küçük bir alana yayılmaktadır.  
Gümüşhane ilinin tarihi kaynaklarına bakıldığında 2007 yılında yapılan yüzey araştırmaları raporu 

önemli bilgiler sunmaktadır. Bu araştırmada kültür varlıkları tespit edilmiş, bunlara ait çizim, fotoğraflama ve 

bilgilendirme notları gerçekleştirilmiştir (Yurttaş, 2008: 185). İyi korunmuş daykları, fosil ağaçları, iz fosilleri, 

antik maden yatakları, farklı büyüklükte 30’un üstünde mağara sistemi ve Artabel doğa parkıyla Gümüşhane 
ili bir jeosit alanı olarak önerilmiştir (Bilim ve Teknik, 2008: 80). 

 

3. YÖNTEM 

 
Çalışmanın amacı Gümüşhane ili Süleymaniye Bölgesi’nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 

sürdürülebilirlik göstergelerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma yöntem olarak betimsel bir 

çalışma niteliğindedir. Gerçeğin ne olduğunu bulmak ve var olan mevcut duruma alam verilmesine dönük 

araştırmalar tanımlayıcı bir özelliğe sahipken, nedenleri açıklayarak temeldeki ilkeleri anlamlandırıp anlamayı 
amaçlayan araştırmalar ise açıklayıcı bir özellik taşımaktadır (Ural ve Kılıç, 2006: 19). Bu çalışma açıklayıcı 

bir özellik taşıyan kuramsal bir araştırmadır.  

Belgesel veri kaynakları yayınlanmış ve yayınlanmamış belgesel kaynaklardan elde edilirler. 

Yayınlanmış belgesel veri kaynakları kitap, ansiklopedi, gazete, dergi, araştırma, istatistikler vb. veri 
kaynaklarıdır. Özellikle önceki zamanlara ilişkin olay ve olguların araştırılmasında ya da problemin geçmişle 

olan ilişkisi yönünden incelenmesinde yayınlanmış belgesel veri kaynakları kullanılmaktadır. Yayınlanmamış 

belgesel veri kaynakları ise belge, bulgu, arşiv evrakları diğer dokümanlardan oluşmaktadır (Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan, 2007: 28). Çalışmada toplanan verileri ikincil veriler oluşturmakla beraber hem yayınlanmış hem de 

yayınlanmamış belgesel veri kaynaklarından faydalanılmıştır. Toplanan bu veriler ile mevcut durum analiz 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 
Süleymaniye bölgesinin tarihsel süreç içerisinde günümüze kadar ulaşan fiziki yapısını belirlemeye 

yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplamda 210 adet yapı tespit edilmiştir. Bu yapıların 53 tanesi ise 

kullanılmaz halde yani harabe durumundadır. Dolu (2010) bu kalıntıların 148 tanesini analize tabi tutmuştur. 
Analize göre yapının 14’ü 1850 öncesi, 85’i 1850-1924 arası inşa edilmiştir. 1924 sonrası inşa edilen 49 

yapının tamamına yakını 1970-1980’lerde inşa edilmiştir. 1960’lardan sonra, özellikle 1980’lerden itibaren 

yeni yapılar inşa edilmeye başlanmış, yeni yapılarda yöreye özgü malzeme ve yapım sistemleri 
kullanılmamıştır.  

19. yy. sonunda 616 hane ve bunlara ait ek yapılar, elliye yakın ticari yapı, on civarında cami, on kilise 

ve bunlara bağlı yirmi civarında şapel, beş hamam ve daha birçok yapı ile 1000’i aşkın yapının bulunduğu 

alandan günümüze 151 tarihi yapı ve yapı harabesi ulaşmıştır. Bu sebeple alanda bulunan 210 yapının %75’ini 
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oluşturan tarihi yapılar ve harabeler istisnasız olarak korunması gerekli kültür varlığı sayılmışlardır (Dolu, 

2010: 32) 
 

              
Şekil 1. Tarihsel değer analizi 

                         
                             Şekil 2. Korunmuşluk durumu analizi   

          Kaynak: Dolu, 2010: 33 

 

Erzurum ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından 2010 yılı itibariyle 31 
yapı tescil edilmiştir. Trabzon (KTVKK) arşivinde yapılan incelemede Eski Gümüşhane’de 1988-2002 yılları 

arasında toplam 34 yapının tescil edildiği saptanmıştır. (Dolu, 2010: 34);                 

Tescilli yapılar:  
(a) Hagios Georgios Metropolitlik Kilisesi, 

(b) Süleymaniye Camii ve Eski İlkokul,  

(c) Rum Erkek Okulu, 
(d) Rum Kız Okulu,  

(e) Çarşı Camii Minaresi,  

(f) Hıdrellez Mahallesi Çeşmesi,  

(g) Kadirbeyzade Zeki Bey Konağı,  
(h) Fahri Gümüşeli Evi,  

Tescili önerilen yapı örnekleri:  
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(a) Ruhiye Özdamar ve Sabahattin Başer Evi,  

(b) Zekeriya Can Evi,  
(c) Fadime Daloğlu Evi,  

(d) İsmail Efendi Evi, 

(e) Arif Çiçek Evi,  
(f) Saray Camii Kalıntıları,  

(g) Zilli Yorgi’nin Evi,  

(h) Çeşme, 

Tescili önerilen ek yapı örnekleri:  
(a) Ruhiye Özdamar Küçük Evi,  

(b) üst kat yıkılmış ve ahıra dönüştürülmüş yapı,  

(c) Fahri Gümüşeli Evi Fırını,  
(d) üst kat yıkılmış ve ahıra dönüştürülmüş yapılar,  

(e) Kadirbeyzade Zeki Bey Konağı bahçesinde konut harabesi, 

(f) Çeşme 

 
Şekil 3. Tescil durumu analizi 

Kaynak: Dolu, 2010: 34 

 
Çalışma alanı olarak incelenen Süleymaniye bölgesi şehir merkezinin Yeni Gümüşhane’ye taşınmasıyla 

birlikte ani bir göç yaşamıştır. Buna bağlı olarak bölgede bulunan birçok yapı şuan işlevi dışında 

kullanılmaktadır. Gerek dini yapılar gerek idari yapılar gerekse sosyal hayatın devamını sağlayan çoğu yapı 

yerel halk tarafından işlevi dışında kullanılmaktadır. Ana faaliyet alanını sürdüren tek dini yapı şehrin 
merkezinde bulunan Süleymaniye Camiidir. Bunun dışındaki çoğu yapı ahır ve depo gibi günlük yaşam alanına 

yardımcı olmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Yapıların mevcut durumları ve özgün işlevlerine ait bilgiler 

aşağıda detaylı olarak verilmiştir.  
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Tablo 1: Mevcut yapılar ve özgün işlevleri 

 
Kaynak: Dolu, 2010: 38 

 

Eski Gümüşhane yerleşimi Trabzon KTVKK'nun 01.11.2002 gün ve 4587 sayılı kararıyla Kentsel ve 3. 

Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra restorasyon çalışmaları hızlanmıştır. Süleymaniye 

Camii, Küçük Cami, Minare I (Çarşı Camii), Minare II (Cami-i Sagir) ve Minare III (Dere Camii) 
restorasyonlarından sonra Kadirbeyoğlu Zeki Bey Konağı ve Paşa Hamamı’nın ise restorasyon projesi 

TKTVKK tarafından projelendirilmiş ve Gümüşhane Belediyesi tarafından restorasyonu devam etmektedir.  

Süleymaniye Bölgesi’nde Gümüşhane Belediyesi, Vakıflar Trabzon Genel Müdürlüğü ve Gümüşhane 
İl Özel İdaresi tarafından restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda sayılan 

kurumların bölgede planladıkları restorasyon projeleri de mevcuttur.  

Planlama çalışmaları öncesinde yerleşimin korunması amacıyla Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane 

Belediyesi, Gümüşhane Ticaret Odası ve ÇEKÜL işbirliğiyle ‘Gümüşhane Stratejik Proje Ortaklığı’ 
oluşturulmuştur (Göksu, 2004: 203). Stratejik ortaklığın iki önemli projesi ‘Süleymaniye Mahalle Yenileme 

Projesi’ ve Kent Atölyeleri olmuştur.  

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

 
Sürdürülebilir turizmin en önemli göstergelerinden biri planlama ve projelendirme faaliyetlerinde 

bütüncül bir yaklaşımın söz konusu olmasıdır. Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirilen, yapımı devam eden 

ve planlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının hızlı, nitelikli ve amacına uygun tamamlanması 

için bölgedeki tüm kurumların çalışmalarının bütünleştiği bir organizasyona ihtiyaç olduğu aşikardır. 
Restorasyon projelerinin kontrollü olarak yürütülmesi ve dolayısıyla kamu kaynaklarının heba 

edilmemesi adına projeyi üstlenen yürütücülerin işi zamanında bitirme, uygun malzeme kullanımı, iş 

süreçlerinde şeffaf bilgi paylaşımı konularına gereken önemi göstermelerinde fayda vardır. Diğer taraftan, 
projeden sorumlu kamu kurumunun ilgili firmayı iş süreçlerinde denetleyebilecek kurumsal kapasiteye sahip 

olması da projelerinin amacına ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Örneğin, Gümüşhane Süleymaniye Bölgesi’nde 
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restorasyonu tamamlanan Minare I (Çarşı Camii) , Minare II (Camii-i Sagir) ve Minare III (Dere Camii) 

kültürel yapıların restorasyonu ile ilgili ciddi eleştiriler söz konusudur.  
Süleymaniye Mahallesi’nde yer alan kültürel yapıların sürdürülebilir turizm kapsamında 

değerlendirilmesinin bölge turizmine katkı sağlayacağı açıktır. Fakat, restorasyon faaliyetleri, alt yapı 

yatırımları (yol, kanalizasyon vb.), konaklama ve yiyecek-içecek tesisi yatırımları, tanıtım faaliyetlerinin 
entegre bir şekilde planlanması, bölge turizminin gelişmesinde etkili olacaktır. Diğer taraftan, İl özel idaresi 

tarafından projelendirilen ve büyük oranda tamamlanan Gümüşhane-Süleymaniye Mahallesi arasındaki yol 

çalışmalarının bölgeye yönelik turizm hareketlerini artıracağı belirtilmelidir.  

Bölge açısından değerlendirmeye alınacak diğer bir konu ise “Süleymaniye Mahallesi Koruma Amaçlı 
İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi” çalışmalarıdır. Bu projenin kısa zamanda tamamlanması için ildeki 

tüm paydaşların iş birliği içinde yapılan çalışmaları sahiplenmesi, ilde turizm ile ilgili olumlu algı 

oluşturulmasına katkı sağlanması ve son olarak iyi niyetle yapılan çalışmaların desteklenmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bir yörenin doğal çevre koşulları ile sosyal ve kültürel özelliklerinin izlerini taşıyan geleneksel kırsal 

meskenler, özgün mimarileri ve otantik havalarıyla dikkat çekicidirler. Bu bağlamda, bir taraftan başlı başına 
birer turistik çekicilik kaynağı olarak nitelenebilecek olan söz konusu meskenler, diğer taraftan da turistik 

konaklama bakımından oldukça önemli bir işlev yüklenebilecek potansiyele sahiptirler. Nitekim alternatif 

turizm türlerinde, hem doğal dengeyi bozmamak, hem de yöre sakinlerinin gelir elde etmesini sağlamak 

amacıyla, geleneksel meskenlerin pansiyon olarak kullanımı oldukça yaygındır. 
Şavşat’taki kırsal meskenlerin kullanım amacına bağlı olarak (köy meskeni, yayla meskeni, kışla 

meskeni vb.) plan ve oda sayısında farklılıklar olmakla birlikte, bazı ortak özelliklerinin olduğu da 

görülmektedir. Orman örtüsünün gür olduğu araştırma sahasında, kırsal meskenlerin yapı gereci olarak büyük 
oranda ahşaptan yararlanılmıştır. Genellikle iki yöne eğimli semer çatı sisteminin egemen olduğu çatılarda, 

örtü malzemesi olarak eskiden hartama kullanımı yaygın iken; günümüzde bunun yerini büyük oranda sac 

kullanımı almıştır.  

Sahadaki köy konutları, genellikle oda sayısının fazla olduğu iki veya üç katlı ahşap meskenlerdir. 
Ayvan, köşki, buhari ve asma tuvalet gibi yöreye özgü mimari özelliklere sahip olan bu meskenlerin, çeşitli 

düzenleme ve tadilatlarla ev pansiyonculuğu kapsamında değerlendirilmeleri mümkündür. Zira ülkemizde 

kırsal alanların, özellikle de Doğu Karadeniz Bölümü yaylalarının turizm potansiyelinin gitgide artması, 
zamanla söz konusu alanlarda konaklama ihtiyacının ortaya çıkacağı ve böylece kırsal meskenlere görev 

düşeceği tezini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal turizm, kırsal mesken, geleneksel yapı, Şavşat. 
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ÖZET 

Bu çalışma; Gümüşhane halkının turizme yaklaşımını, diğer bir deyişle Gümüşhane turizmi hakkındaki 
düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Gümüşhane merkezde yaşayan yerel halk, çalışmanın 

evrenini oluşturmuş ve söz konusu evren içerisinden örneklem seçilmesi uygun bulunmuştur. Araştırma 

kapsamında anket yöntemiyle veriler toplanmış olup, 386 anket analize tabi tutulmuştur. Çalışmada; 
Gümüşhane’nin gelişimi açısından turizmin oldukça önemli olduğu, turizmin yörede başlangıç aşamasında yer 

aldığı ve geliştirilmesi için gereken çabanın gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Gümüşhane 

halkının büyük çoğunluğu turizmin yöreye sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olarak olumsuz etkilerinin 
olmayacağını düşünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gümüşhane Turizmi, Gümüşhane Halkı, Turizmin Gelişimi, Turizmin Etkileri, 

Gümüşhane. 

 

A RESEARCH FOR DETERMINING PERSPECTIVES OF GUMUSHANE 

RESIDENTS ABOUT GUMUSHANE TOURISM 

 
 

ABSTRACT 

 It is aimed to find out the approach to tourism of Gumushane residents, in an other saying, their opinions 
about Gumushane tourism in this study. The population of the study is local people living in the center of 

Gumushane and the choosing of sample within the population is found appropriate. The datas are collected 

with the survey method and 386 surveys are analyzed. In this study; it is determined that tourism is important 

for the development of Gumushane, tourism is in the initial stage in Gumushane and it should be endeavored 
to develop tourism in the region. In addition, the majority of Gumushane residents think that tourism won’t 

cause social, cultural, economic and environmental negative impacts in their region. 

Keywords: Gumushane Tourism, Gumushane Residents, The Development of Tourism, The Impacts 
of Tourism, Gumushane. 
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1. GİRİŞ 

 
Günümüzde turizmin; özellikle kitle turizminin turistik destinasyonlar üzerinde sosyal, kültürel, 

ekonomik ve çevresel anlamdaki olumsuz etkilerine ilişkin tartışmalar halen sürmektedir. Doxey’in önerdiği 
modelde (1975), özellikle olgunlaşma döneminde turizmin olumsuz etkilerinin daha fazla ortaya çıkmaya 

başladığı varsayımı üzerinde durulmaktadır. Olgunlaşma döneminde ve ilerleyen süreçte, turizmin olumlu ve 

olumsuz etkilerinden en çok etkilenen paydaşlardan birisi olarak yerel halk gösterilmektedir. Bu modele 
dayanarak, turizmin gelişim düzeyi bakımından farklı aşamalarda yer aldığı yörelerde, halkın turizme 

yaklaşımı ve tepkisinin değişebileceği söylenebilir (Cohen, 1984; Brunt ve Courtney, 1999; Sharpley, 2014). 

Diğer yandan yöre halkının, turizmin söz konusu yöredeki gelişimine etki edebilecek en önemli aktörlerden 

birisi olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla yöre halkının turizme yaklaşımı ve tepkisi, turizmin yörede 
sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda belirleyici olabilir. 

Bu doğrultuda bu çalışma; Gümüşhane halkının Gümüşhane turizmine yaklaşımını, diğer bir deyişle 

Gümüşhane turizmi hakkındaki düşüncelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Ayrıca çalışma, Gümüşhane halkının görüşlerine başvurularak turizmin Gümüşhane’de ne derece 

gelişme kaydettiğini ve Gümüşhane halkının turizm konusundaki bilinç düzeyini tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, Gümüşhane halkının turizm konusundaki bilinç düzeyini tespit etmek 
suretiyle yerel halkın sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel duyarlılığı bakımından farkındalığının ve bilinç 

düzeyinin artırılmasına ve yöresel turizmin gelişimine yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

2. İLGİLİ ALANYAZIN 

 
Bu bölümde, çalışmanın çerçevesini oluşturan kavramsal açıklamalara ve literatür çalışmalarına yer 

verilmiştir. 

 

Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri 

Turizmin sosyo kültürel etkilerine yönelik yapılan bilimsel çalışmalarda turizmin hem olumlu hem de 

olumsuz sosyo-kültürel etkileri olduğu görülmektedir. Örneğin; turizm etkinliklerinin yoğunlaştığı yörelerde 

yerel halk ve turist, etkileşime geçerek sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanıma fırsatı bulmaktadır. Turizm 
sayesinde, farklı kültürlerin birbirini tanımaya başlaması, kültürler arasında var olan önyargıların azaltılmasına 

imkan tanımaktadır. Ayrıca yöredeki sosyal ve kültürel unsurlar, planlı bir şekilde turizme kazandırılması 

durumunda koruma altına alınabilmektedir. Nitekim Eren ve Aypek’in (2012) çalışmasında; yerel halkın 

turizmi kültürel değerlerini korumaya ve geliştirmeye imkan verecek etkenlerden birisi olarak gördüğünü 
ortaya koymuştur. Bertan’a (2010) göre, yöre halkının turizmi desteklemesi için turizmin yöre halkı üzerindeki 

sosyo-kültürel etkilerinin olumlu olması önemli bir etkendir. Öztürk, U. Akdu ve S. A. Akdu (2007) yapmış 

oldukları çalışmada; turizmin, Fethiye yöresinde ahlaki değerlere zarar verdiği, sosyal ve kültürel yaşamı 
olumsuz bir şekilde etkilediği, alkol ve sigara kullanımını artırdığı ve halkın konuşma ve giyim tarzında 

değişimlere yol açtığı yönündeki sorulara Fethiye halkının katılmadığını tespit etmişlerdir. 

Diğer taraftan herhangi bir yöreye ait kültürel değerlerin bir pazarlama aracı gibi kullanılması suretiyle 

plansız bir şekilde turizme açılarak metalaştırılmasının, o yöreyle ilgili yanlış imaj algısına yol açabileceği 
(Tosun, 2002) ve o yörenin kendine has sosyo-kültürel değerlerinin zarar görmesine ve yozlaşmasına sebep 

olabileceği söylenebilir. Özdemir ve Kervankıran’a (2011) göre ise, turizmin plansız geliştiği yörelerde 

ilerleyen dönemlerde turist ve yerel halk arasında sosyo-kültürel çatışmalar ortaya çıkabilmekte ve yörede 
yaşayan yerel halk arasında ise toplumsal çözülmeler ve değerlerin kaybolması söz konusu olabilmektedir. 

Brunt ve Courtney (1999); turizmin, küçük bir İngiliz tatil beldesi olan Dawlish’in yerel halkı üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Turizmin özellikle turizm sezonlarında, yerel halkın aile yaşantısı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açtığını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla farklı bölgelerde, turizmin farklı sonuçlara yol açması 

mümkün görünmektedir. 
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Turizmin Ekonomik Etkileri 

Turizmin bir bölgede teşvik edilmesinin altında yatan temel etkenlerden birisi olarak herhangi bir 
bölgeye ekonomik anlamdaki olumlu etkileri gösterilebilir. Turizmin başlıca olumlu ekonomik etkileri ise; 

milli gelirin artırılmasına, ödemeler dengesinin sağlanmasına, istihdamın artırılmasına, bölgedeki alt ve üst 

yapının geliştirilmesine, dolaylı olarak diğer sektörlere, ülkelerin ve bölgelerin tanıtımı ve reklamına (Dilber, 
2007), bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine ve bölgesel kalkınmaya katkısı (Çeken, 2008) bakımından 

ortaya çıkmaktadır.  

Ataç’a (1986) göre turizmin olumsuz ekonomik etkileri ya da olumlu etkilerini geçersiz kılan özellikleri 

ise; turizm etkinliklerinin gerçekleştirildiği bölgelerde enflasyonist baskıya yol açması, paket turlarla gelen 
yabancı turistlerin ödemeyi yaşadıkları yerlerdeki seyahat acentası ve tur operatörlerine yapmaları, 

yurdumuzda faaliyet gösteren çok uluslu otel işletmelerinin turistlerden elde ettikleri gelirlerin büyük 

bölümünü ülkelerine aktarmaları, ödemeler dengesi açığının turizmden elde edilen dövizle kapatılabilmesinin 
güçlüğü ve turizm pazarının hassas ve değişken yapısı nedeniyle turizm yatırımlarının ekonomik risk taşıması 

şeklinde ifade edilmektedir. 

 
Turizmin Çevresel Etkileri 

Turizmin olumlu çevresel etkileri arasında, öncelikle yerel halkın turizm sayesinde çevreyi koruma 

bilinci kazanması gösterilebilir. Gerçek bir çevre bilinciyle yapılıp yapılmadığı ayrı bir tartışma konusu olsa 

da, yerel halk turizmle birlikte turistler için çekicilik arz eden tarihi, kültürel ve doğal varlıkların turizmin 
sürdürülebilirliği açısından korunması gerektiğini idrak etmeye ve çevreyi koruma bilinciyle hareket etmeye 

başladığı söylenebilir. Ayrıca turizm sayesinde, tarihi ve doğal alanların koruma altına alınması, tarihi ve 

kültürel varlıkların aslına uygun şekilde restore edilmesi söz konusu olmaktadır.  
Diğer taraftan turizmin, özellikle  kıyı şeritlerinde bitki örtüsünün yok edilmesi suretiyle plansız 

tesisleşme ve konutlaşmaya bağlı olarak betonlaşmaya ve bölgenin taşıma kapasitesinin üstüne çıkılmasına 

sebep olması, turistik amaçlı ziyaretler sırasında turistik çekiciliğe sahip tarihi, kültürel ve sanatsal değeri 

bulunan merkezlerin hasara uğraması, turizm nedeniyle tarım arazilerinin imara açılarak orman, bitki ve 
hayvan türlerinin yok edilmesi, özellikle yoğun sezonlarda tatil merkezlerinden denize, göllere ve nehirlere 

akıtılan kanalizasyon ve diğer tüm zararlı atıkların ve yağların su kaynaklarını kirletmesi, turistik amaçlı 

seyahatlerde kullanılan motorlu araçların hava kirliliğine yol açması; Aslan ve Aktaş’ın (1994) vurgulamış 
olduğu turizmin başlıca olumsuz çevresel etkileri arasında yer almaktadır.  

Bertan (2009) bir bölgede turizmin sürdürülebilir kılınmasının, turizm amaçlı kullanılan kaynakların 

korunması ve geliştirilmesine bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda turizmin söz konusu olumsuz 
çevresel etkilerinin geç kalınmadan kontrol altına alınarak azaltılması, turizmin bir bölgedeki sürdürülebilirliği 

açısından oldukça önemlidir. 

 

3. YÖNTEM 

 
Bu bölümde çalışmanın evren ve örneklemine, veri toplama tekniğine ve verilerin analiz edilmesine 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, Gümüşhane merkezde yaşayan Gümüşhane halkı oluşturmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son verilerine göre, 2014 yılında Gümüşhane merkezde 52.628 kişi 

yaşamaktadır. Bu nedenle çalışmada araştırma evreni, 52.628 kişi olarak belirlenmiştir. Söz konusu evren 
içerisinden ise, evreni temsil edebilecek düzeyde örneklem seçilmesi uygun bulunmuştur.  

Krejcie ve Morgan (1970), değerlendirmelerin oranlara göre yapılacağı araştırmalarda evren hacminin 

ne kadar alınması gerektiğine ilişkin genel bir tablo önermektedirler. 0,05 anlamlılık düzeyi, ±0,05 hata oranına 

göre evrenin 50.000 olması durumunda örneklem büyüklüğü 381, 75.000 olması durumunda ise 382 olarak 
tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2006).  Bu doğrultuda; Gümüşhane merkez nüfusunun 52.628 olması itibariyle, 

örneklem büyüklüğünün 381 olarak alınması uygun görülmüştür.  
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Ayrıca Büyüköztürk vd’nin (2012) çalışmasında iki adımdan oluşan örneklem hesaplama formülüne 

göre de 381 örneklem sayısına ulaşılmaktadır. Buna göre;  

Öncelikle, n ̥ = (t2x Px Q)/d²  formülünde n ̥ değeri hesaplanmıştır. Ardından ise; 

n(örneklem) =
n ̥ 

1+(n ̥ −1)/N
 Yukardaki formülde ulaşılan n  ̥değeri ve aşağıda ifade edilen 

değerler bu formülde yerine yazılmış ve örnekleme ulaşılmıştır.  
Evrenin tahmini için sapma miktarı: d: 0.05; dolayısıyla güven düzeyi (1-α): 0.95 alınmıştır.  

Uygun örneklem büyüklüğü için en büyük varyansı verecek şekilde “P” değeri 0.5 olarak alınmıştır.  

Aynı şekilde “Q” (1-P) değeri de 0.5 alınmıştır. Bu durumda varyans en yüksek değeri PxQ: 0.25’tir. Güven 
düzeyine karşılık gelen teorik “t” değeri bu durumda 1.96’dır. 

1.Adımda: n ̥= (t2x Px Q)/d²=((1.96)²x0.5x0.5)/(0.05)²=384.16 değerine ulaşılır. Ulaşılan n ̥ değeri 

ikinci formülde yerine yazılmıştır. 

 

2.Adımda: 𝐧 =
n ̥ 

1+(n ̥ −1)/N
=

384.16 

1+(384.16 −1)/52.628
=381 örneklem sayısı elde 

edilmektedir. 
 

Veri Toplama Tekniği ve Verilerin Analizi 
Daha geniş bir kitleye ulaşılabilmesi amacıyla, çalışmada veri toplama tekniği olarak anket 

kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan anket, Robert Madrigal’in (1995) “Yerel Halkın Algısı ve Hükümet’in 

Rolü” çalışmasında kullandığı anketten ve Bill Faulkner ve Carmen Tideswell’in (1997) “Turizmin Yerel Halk 
Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Model” çalışmasında kullandıkları anketten kısmi uyarlamalar 

yapılarak yeniden geliştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların 

cinsiyetini, yaş aralığını, eğitim durumunu, mesleğini ve Gümüşhane’deki ikamet sürelerini belirlemeye 

yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise beşli likert ölçeğine göre ölçüm yapmayı 
amaçlayan 12 adet soru ifadesi yer almaktadır.  

Anket uygulaması, 2015 haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasına toplamda 

386 kişi katılmış ve bu anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Anket uygulaması, genellikle yüz yüze 
görüşme şeklinde gerçekleştirilmiş ve böylece anketlerin yanlış cevaplanma oranı neredeyse sıfıra 

indirilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen veriler spss paket programında analiz edilmiş olup ilgili sonuçlar 

araştırmanın bulgular bölümünde verilmiştir. 
Anketin ölçüm güvenirliğini test etmek üzere, Cronbach Alpha (α) testinden yararlanılmıştır. Kayış’a 

(2010) göre anket; Cronbach Alpha (α) değerinin 0.80 ile 1.00 arasında olması halinde yüksek derecede 

güvenilir, 0.60 ile 0.80 arasında olması halinde oldukça güvenilir, 0.40 ile 0.60 arasında olması halinde düşük 

derecede güvenilir, 0.00 ile 0.40 arasında olması halinde ise güvenilir değildir. Bu çalışmada yapılmış olan 
ölçüm güvenirliği testi sonuçlarına göre, Cronbach Alpha (α) katsayısı 0,689 bulunmuştur. Dolayısıyla anket 

çalışmasının oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

 
Bu bölümde anket çalışması sonuçlarına dayanarak, katılımcıların demografik özelliklerine ve 

Gümüşhane turizmine yönelik yaklaşımlarına ilişkin bulgulara ve söz konusu bulguların yorumlarına yer 

verilmiştir. 
 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

Çalışmanın bu bölümünde anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu, meslek ve Gümüşhane’deki ikamet sürelerini) belirlemeye yönelik sorulardan elde edilen 

bulgular yer almaktadır. Araştırmaya katılan 386 kişiye ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Demografik Özellikler N (386) % (100) 

Cinsiyet 
Erkek 266 68,9 

Kadın 120 31,1 

 

Yaş Aralığı 

18-28 151 39,1 

29-38 88 22,8 

39-48 64 16,6 

49-58 59 15,3 

59 yaş ve üstü 24 6,2 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 53 13,7 

Lise 122 31,6 

Ön Lisans 87 22,5 

Lisans 106 27,5 

Yüksek Lisans 10 2,6 

Doktora 8 2,1 

 

Meslek 

Esnaf 49 12,7 

Memur 70 18,1 

İşçi 98 25,4 

Emekli 35 9,1 

Öğrenci 56 14,5 

Diğerleri  78 20,2 

 

Gümüşhane’deki İkamet Süresi 

2 yıldan az 49 12,7 

2-5 yıl 56 14,5 

6-10 yıl 21 5,4 

10 yıl üzeri 260 67,4 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu erkek katılımcılardan oluşmaktadır (%68,9). Araştırmacıların veri 

toplama sürecindeki gözlemlerine dayanarak, bu durumun kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre anketi 

doldurma konusunda daha isteksiz olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Tablo incelendiğinde, 
katılımcıların çoğunluğunu (%39,1) 18-28 yaş arası gençlerin oluşturduğu görülmektedir. Yaş aralığı 

bakımından en düşük katılım ise, 59 yaş ve üstü kesim tarafından gerçekleşmiştir. Katılımcıların eğitim 

durumuna yönelik bulgular incelendiğinde, katılımcıların %31,6 gibi büyük çoğunluğunun lise mezunu 
(%31,6) olduğu görülmektedir. Lisans (4 yıllık üniversite) eğitimi alan ya da lisans eğitimi devam eden 

katılımcı sayısının (%27,5) ise, ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bunun temel nedeni olarak ise, 

katılımcıların çoğunluğunun genç (18-28 yaş arası) ve dolayısıyla eğitim çağında olması gösterilebilir. 
Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) alan ya da almış olan katılımcı sayısı ise oldukça düşüktür. 

Katılımcıların meslek profilleri incelendiğinde; en yüksek katılımın işçiler (98 katılımcı), en düşük katılımın 

ise emekliler (%9,1) tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Anketin meslek bölümüne diğer seçeneğini 

işaretleyen 78 kişi arasında ev hanımı, serbest meslek vd. bulunmaktadır. 
Katılımcıların Gümüşhane’deki ikamet süreleri incelendiğinde ise, katılımcıların büyük çoğunluğunun 

(%67,4) 10 yıldan fazla Gümüşhane’de ikamet etmiş olduğu görülmektedir. İlde uzun süredir yaşamakta 

olanların ilin genel özelliklerini ve potansiyelini tanıma olasılığının yüksek olması varsayımından hareketle 
daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek katılımcı sayısının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 
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Katılımcıların Gümüşhane Turizmi Hakkındaki Yaklaşımlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde Gümüşhane halkının turizmin Gümüşhane’deki mevcut durumu, turizm hakkındaki genel 
düşünceleri ve turizmin yerel halk için ne anlam ifade ettiği, turizmin Gümüşhane halkı üzerindeki sosyal, 

kültürel, ekonomik ve çevresel etki düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin ikinci bölümüne ilişkin bulgular, 

Tablo 2’de detaylı bir şekilde verilmektedir. 
 

Tablo 2. Katılımcıların Gümüşhane Turizmine Yaklaşımlarına İlişkin Bulgular 

İfadeler 

Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 
Katılıyorum 

Tamamen 

Katılıyorum 

F % F % F % F % F % 

1 
Gümüşhane’de turizmin gelişmesi 

için daha çok çalışmalıyız. - - - - 11 2,8 29 7,5 346 89,6 

2 

Gümüşhane’yi ziyaret eden yerli ve 

yabancı turist sayısının artmasını 

isterim. 

1 0,3 1 0,3 14 3,6 39 10,1 331 85,8 

3 
Turizm, Gümüşhane’de sosyal ve 

kültürel etkileşimi artıracaktır. 
4 1 5 1,3 17 4,4 49 12,7 311 80,6 

4 

Turizm, yakın zamanda 

Gümüşhane’nin en önemli gelir 

kaynaklarından birisi olabilir. 

17 4,4 26 6,7 94 24,4 74 19,2 175 45,3 

5 
Turizmin, bir bölgenin gelişimi için 

önemli olduğunu düşünüyorum. 
3 0,8 2 0,5 27 7 68 17,6 286 74,1 

6 
Gümüşhane olarak yeterli turist 

sayısına sahibiz. 
290 75,1 66 17,1 21 5,4 6 1,6 3 0,8 

7 

Gümüşhane olarak diğer turistik 

bölgelerle rekabet edebilecek 

düzeydeyiz. 

285 73,8 47 12,2 37 9,6 9 2,3 8 2,1 

8 

Turizm, Gümüşhane’de önemli bir 

gelir kaynağına dönüşmüş 

durumdadır. 

270 69,9 68 17,6 41 10,6 5 1,3 2 0,5 

9 

Turizmin Gümüşhane’de gelişmesi 

için, gerekli çalışmaların (tanıtım, 

reklam vb.) yapılmakta olduğunu 

düşünüyorum. 

193 50 89 23,1 71 18,4 20 5,2 13 3,4 

10 

Turizmin olumlu etkileriyle birlikte, 

olumsuz etkilerinin de olabileceğini 

düşünüyorum. 

160 41,5 53 13,7 113 29,3 35 9,1 25 6,5 

11 

Turizmin, bölgemiz insanlarının 

sosyal ve kültürel değerlerine zarar 

verebileceğini düşünüyorum. 

232 60,1 58 15 67 17,4 15 3,9 14 3,6 

12 

Turizmin, olumsuz çevresel 

etkilerinin olabileceğine dair 

kuşkularım var. 

233 60,4 57 14,8 65 16,8 17 4,4 14 3,6 

 
Tablo 2 incelendiğinde, Gümüşhane yerel halkının 1., 2., 3., 4. ve 5. ifadeleri genel olarak olumlu 

karşıladıkları görülmektedir. Diğer bir deyişle, Gümüşhane yerel halkının büyük çoğunluğu Gümüşhane’de 

turizmin daha fazla gelişmesini (%89,6) ve turist sayısının artmasını istemekle (%85,8) beraber, 
Gümüşhane’de turizmin turist ve yerel halk arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimi artıracağını (%80,6) 

düşünmektedir. Ayrıca genel anlamda Gümüşhane yerel halkı, turizm etkinliklerinin herhangi bir bölgeyi 

(yöredeki alt ve üst yapıyı, eğitim düzeyini, ekonomik ve refah düzeyini vb.) iyileştireceğine ve gelişimine 
katkıda bulunacağına dair oldukça baskın genel bir görüşe sahiptir (%74,1). “Turizm, yakın zamanda 

Gümüşhane’nin en önemli gelir kaynaklarından birisi olabilir.” ifadesine ise yine çoğunluğun olumlu cevap 

verdiği (%45,3) görülmekle birlikte, olumsuz cevap veren belli bir kitlenin (%4,4) de bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum, söz konusu kitlenin Gümüşhane’de turizmin gelişmesini istemesine rağmen, bölgenin 
yeteri kadar gelişme gösteremeyeceğine ve dolayısıyla önemli gelir kaynakları arasına giremeyeceğine dair bir 

miktar umutsuzluğa sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Nitekim anketin uygulama sürecindeki yüz yüze 

görüşmeler sırasında, bazı katılımcılar bu yönde görüşler dile getirmişlerdir.  
Diğer taraftan, 6., 7., 8. ve 9. ifadeleri genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun desteklemediği 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla Gümüşhane’nin, turist sayısı (%75,1) ve diğer turistik destinasyonlarla rekabet 

edebilirliği (%73,8) bakımından geride olduğu ve turizmin bölgede henüz gerçek anlamda önemli bir gelir 
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kaynağına dönüşmediği katılımcıların çoğunluğu (%69,9) tarafından genel olarak çok sık tekrarlanan cevaplar 

olmuştur. Ayrıca yörede turizmin gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılmadığına dair görüş belirten 
katılımcılar (%50) ağırlıktayken, kısmen bu tür çalışmaların yürütüldüğünü düşünen azımsanmayacak sayıda 

katılımcı (%18,4) kitlesi de bulunmaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde yer alan 10., 11., ve 12. ifadeler ise, turizmin genel olarak olumsuz etkilerinin 
olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun 

(%41,5), “Turizmin olumlu etkilerinin yanında, olumsuz etkilerinin (sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 

etkilerinin) de olabileceğini düşünüyorum.” ifadesini desteklemediği görülmektedir. Bununla beraber, 

turizmin olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünen belli sayıda katılmcı (örneğin; kısmen katılıyorum 
seçeneğini işaretleyen 113 kişi, katılımcıların %29,3’ü) da bulunmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise, 

Gümüşhane’de turizmin ve dolayısıyla turistlerin yerel halka ait sosyal (bilhassa ahlaki değerlere) ve kültürel 

değerlere zarar vermediklerini (%60,1) ve çevresel kirliliğe (fiziksel kirlilik, hava kirliliği ve ses kirliliği gibi 
çevresel problemlere) sebep olmadıklarını (%60,4) düşünmektedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre, Gümüşhane halkı Gümüşhane’de turizmin gelişebilmesi için 

gerekli çabaların gösterilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca verilerin toplanması sürecinde yöre halkı, 
bölgede turizmin tesis, alt yapı ve turist sayısı bakımından yeterli gelişimi kaydedemediğini belirtmiştir. Elde 

edilen bulgulardan hareketle, Gümüşhane yöresinin geçim kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, Gümüşhane 

halkının turizmi önemli bir potansiyel olarak gördüğü ve turizmin yöredeki istihdamı artıracağını, bölgesel 
gelişime (alt ve üst yapı bakımından) katkıda bulunacağını ve dolayısıyla yerel ekonomiyi canlandıracağını 

düşündüğü yorumu yapılabilir. Ayrıca veri toplama sürecinde yöre halkı tarafından mevcut turizm 

potansiyelinin yanısıra, yörede gizli kalmış ve turizme açılamamış yerlerin bulunduğu ifade edilmiştir.  

Yörede turizmin yeteri kadar gelişmemiş olması; turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 
anlamda olumsuz etkilerini henüz gün yüzüne çıkarmamıştır. Bu nedenle yöre halkının büyük çoğunluğunun, 

turizmin yöreye genel olarak herhangi bir olumsuz etkisinin olamayacağını düşündüğü söylenebilir. Veri 

toplama sürecinde bazı katılımcılar, anket sorularına verdikleri cevapların dışında, turistlerin çevresel 
duyarlılığının yöre halkına göre daha gelişmiş olduğunu da ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı katılımcılar, 

yöreye ait sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve gereken hassasiyetin gösterilmesi durumunda; 

turistlerin yöreye ait gelenek, örf ve adetlerine kolay kolay zarar veremeyeceğini düşündükleri söylenebilir. 

Diğer taraftan, az sayıda da olsa turizmin yöre insanın sosyal ve kültürel değerlerine zarar verebileceğini 
düşünen katılımcılar da bulunmaktadır. Bu katılımcılar arasında, Gümüşhane sınırları dışında söz konusu 

olumsuz etkileri deneyimlemiş kişiler de bulunmaktadır. 

Özetle; yörenin sosyal (eğitim olanaklarının ve eğitimli birey sayısının artırılması, toplumda bilinç 
düzeyi yüksek birey sayısının artırılması gibi), kültürel (gelenek ve adetlerin canlandırılması ve yaşatılması, 

kültür unsurlarının korunarak gelecek nesillere ve turizme kazandırılması), ekonomik (alt ve üst yapı 

olanaklarının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, turizmi destekleyen diğer iş alanlarının açılmasına katkıda 
bulunulması, refah düzeyinin artırılması) ve çevresel gelişiminde (turizm sayesinde yöre halkının çevre 

bilincinin artırılması) turizmin öneminin vurgulanması ve yörede bu etkinliğin yöre halkının sosyal, kültürel, 

ekonomik ve çevresel duyarlılığının artırılarak bilinçli bir şekilde gelişiminin sağlanması gerektiği 

söylenebilir. 
Gümüşhane’nin zorlu coğrafi yapısının neden olduğu ulaşım ve kentleşme sorunları, yörenin ekonomik 

anlamdaki (özellikle bölgesel sanayinin) gelişiminin önündeki en önemli engeller olarak durmaktadır. 

Dolayısıyla yöre, farklı ekonomik alternatiflere ihtiyaç duymaktadır. Gümüşhane’nin turizm potansiyelleri 
düşünüldüğünde; turizm, yöre insanı için önemli bir ekonomik alternatif ve çare olarak görünmektedir. Bu 

anlamda turizmin yörede geldiği noktayı tespit ederek planlı ve bilinçli bir şekilde turizmin gelişimi önündeki 

engellerin azaltılması durumunda, bu etkinlik yöre halkı için önemli bir gelir kaynağına dönüşebilecektir. 
Ayrıca bu konuyla ilgili yöre halkını bilinçlendirmek ve yöredeki turizme yönelik sorunları tartışmak ve 

çözüme kavuşturmak üzere aktif olarak çalışacak; yöre halkı başta olmak üzere, üniversite, devlet ve özel 

sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek ortak bir platformun kurulması 
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önerilebilir. Ortak aklı etkin kılmayı amaçlayan böyle bir platformun kurularak paydaşların bir araya gelmesi, 

başarılı sonuçların alınmasını sağlayabilir. Bu anlamda, Özdemir ve Kervankıran (2011) ile Duran (2013) 
yaptıkları çalışmalarda, özellikle yerel halkın turizmin gelişim sürecine dahil edilmesinin önemini 

vurgulamaktadırlar. Nitekim G. Ö. Türker ve A. Türker’in (2014) de belirttikleri gibi, bölgede yaşayan yerel 

halkın turizmi desteklememesi durumunda, söz konusu bölgede turizm etkinliklerinin sürdürülebilir olması 
pek mümkün gözükmemektedir. Diğer yandan Renda, Mendes ve DoValle (2014); literatürde genel olarak, 

turizmin bir destinasyonda sürdürülebilir gelişim kaydedebilmesi için tüm paydaşların katılımının 

sağlanmasının önemine dikkat çekildiğini belirtmektedirler. 

Ayrıca Gümüşhane turizminin mevcut durumunu iyileştirmeye ve yerel halkı bilinçlendirmeye yönelik 
ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilecek öneriler şunlar olabilir:  

➢ Öncelikle Gümüşhane yerel halkının önemli bir bölümünü oluşturan gençlerin ve çocukların okul 

döneminde, genel turizmle birlikte Gümüşhane’nin mevcut ve gün yüzüne çıkmamış turizm potansiyeli 
hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamaya yönelik; akademisyenlerden, turizmcilerden 

destek alınarak bölgede turizm eğitim merkezi kurulması veya mevcut faaliyetlerin artırılması önemli 

bir atılım olacaktır. 
➢ Belediyeler, valilik, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yerel halkın çevre duyarlılığını 

artıracak bilgilendirmelerin (halka açık mekanlarda kongre, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi, 

konuyla ilgili afişlerin ilgi çekici noktalarda konumlandırılması, yerel basında ve yöreye ait resmi 

internet sitelerinde afiş ve broşür gibi görsel öğelerin kullanılması ve bilgilendirmelerin yer alması, 
broşür ve bilgilendirici yazıların halka dağıtımı) yapılması önerilebilir. Bu bilgilendirmelerde ise 

turizmin sürdürülebilirliğinin; doğal çevrenin, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına bağlı 

olduğunun vurgulanması gerekmektedir. 
➢ Turizme kazandırılmamış ve gizli kalmış doğal, kültürel ve tarihi varlıkların tespit edilerek 

sürdürülebilir turizm kapsamında turizme kazandırılması önerilebilir. Böylece; bu varlıkların turistik 

çekicilik oluşturması nedeniyle, yerel halk başta olmak üzere, diğer tüm toplumsal zümreler arasında 

mevcut varlıkların korunması gerektiği bilinci uyandırılabilir ve yerleştirilebilir. Ayrıca henüz gün 
yüzüne çıkmamış söz konusu varlıkların (örneğin mağaraların, doğal alanların), fırsat maliyetleri iyice 

araştırılarak turizmin maddi ve manevi getirisi ve götürüsü net bir şekilde belirlenmelidir. 

➢ Yerel halka, turizmin kısa vadeli düşünmeyi gerektiren bir gelir kaynağından ibaret olmadığı 
anlatılmalıdır. Dolayısıyla turistlere iyi davranılmasının ve özellikle alışverişlerde turistlerin fiyat 

konusunda aldatılmamasının gerekliliği ve bu gibi durumların geri dönüşünün olumsuz olacağı (uzun 

vadede Türkiye ve yöre ile ilgili olumsuz bir imaja yol açacağı) yöre halkına anlatılmalıdır. Aksi 
taktirde, ülke çapında ve yöresel olarak turizmde sürdürülebilir sonuçlar elde edilmesi pek mümkün 

olmayacaktır. 

➢ Gümüşhane yerel halkının turizmin içinde bizzat yer almasını sağlamak amacıyla, turizme yönelik 

yatırımları teşvik edilebilir. Özel kredi, hibe vb. uygulamalarla yatırımcılar özendirilebilir. Böylece 
yöreye yönelik turizm yatırımlarının kalıcı yatırımlara dönüştürülmesi sağlanabilir. Ayrıca Gümüşhane 

turizmine yatırım yapmış olan deneyimli yerli girişimciler, yatırım yapabilecek durumdaki diğer yerli 

girişimciler için bir ilham kaynağı olabilir. Bununla birlikte yöre dışındaki yerli ve yabancı yatırımcılar 
da, Gümüşhane’ye yönelik turizm yatırımları konusunda teşvik edilmelidir. 

➢ Ayrıca kendine has doğal bir görüntüye ve yeryüzü şekillerine sahip Gümüşhane yöresinin, uygun bir 

tanıtım stratejisi ve imajla ve en önemlisi çeşitli proje destekleriyle, turistlerin hem görsel açıdan ve hem 
de bizzat bu atmosferi yaşayarak deneyimlemesini sağlayacak bir çekim merkezine dönüştürülmesi 

sağlanabilir. Bu anlamda Gümüşhane’nin gelişiminin önündeki en büyük engel olarak görülen dağlık 

arazi, yörede turizmi geliştirmek üzere Gümüşhane’ye özgü bir imaj unsuru olarak kullanılabilir. 

Bu çalışma, anket uygulaması ile halkın nabzını tutmak suretiyle, Gümüşhane halkının turizm ve 
turizmin etkileri konusunda bilinçlenmesini ve böylece turizmin yörede sağlıklı bir şekilde gelişimini 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, yöreye ve turizmin yeni yeni gelişmeye başladığı diğer yörelere 

yönelik bu tür çalışmaların artırılması önerilebilir. Böylece gelecekte yapılacak çalışmalarla, halkın bilinç 
düzeyinin artırılmasına, turizmin bölgede sağlıklı bir şekilde gelişimine zemin hazırlanmasına ve yörede 

turizmin gelişimi önündeki engellerin azaltılmasına katkıda bulunulabilir. 
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ÖZET 

Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tanımlanan ekoturizim, sürdürülebilir kalkınma aracı 

olarak görülmektedir. Uluslar Arası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society) 

ekoturizmi şöyle tarif etmektedir: “Ekoturizm genellikle kücük gruplar halinde yapılır. Konaklama ve yeme 
içme türü hizmetler çoğunlukla yerel düzeydeki kücük ve orta ölçekli firmalar tarafından verilir.” Bu kriterler 

göz önüne alındığında, etrafı dağlık ortası bağlık olarak adlandırılan Erzincan, ekoturizm için ideal bir 

yerleşkedir. Keza, Erzincan’ın ıslak alanları; otluk beli gölü, girlevik çağlayanı, ekşi su bataklık ve mesire 
alanı, ekşi su kuş cenneti alanı; sağlık kaplıca alanları; ekşi su bögert il maden suyu, horhor şifalı suyu, 33 0C 

ısıya sahip Erzincan ılıcası; karasuda rafting; tercan baraj göletinde su kayağı; Keşiş ve Munzur Dağları 3200-

3500 m yamaç paraşütü sporu için çok uygundur, Yaylabaşı Ardıçlı Gölü, Bayırbağdan başlayarak Yedigöller 

ve Aygır Gölü güzergahında treaking ve kaya tırmanışı, Esence, Yedigöller, Refahiye Dumanlı ormanlarında 
ve Bayırbağ Değirmenönü mevkii kampçılık için idealdir. Av kaynakları ve av türü bakımından;  Alabalığı, 

yaban keçisi, ayı, domuz, porsuk, sansar, susamuru, tavşan, keklik, yaban ördeği gibi av hayvanları 

yaşamaktadır. Ekoturizmin olmazsa olmazlarından fauna (Erzıncan kelebeği; Polyommatus erzindjanensis) 
ve flora turizmi bitkisel biyoçeşitlilik Erzincan’da kendini endemik bitki çeşitliliğinin varlığıyla da 

göstermektedir ki (Psephellus recepii, Meşur Erzincan valisi rahmetli Recep Yazıcıogluna atfen verilen 

endemik bir bitki türü) Kamah, Kemaliye, Munzur dağı milli parkı ve Esence dağları bu yönüyle ön plana 

çıkmaktadır. Kuş gözlemciliğide ayrı bir öneme sahip olup ekşi su sazlığı birçok kuşa evsahpliği yapmaktadır 
(sığırcıklar, Grus grus, Vanilla vanellus, leylekler, Bubulcus ibis, Himantopus himantopus, Plegadis 

falcinellus, Upupa epops, Coracias garrulus-gokkuzkun, Egretta garzetta-kucuk akbalikcil, Falco 

subbuteo-delice dogan, Circus aeruginosus-saz delicesi, Buteo rufinus-Kizilşahin). Erzincanda organik 
tarım yapan çiftçi sayısıda az olmakla beraber ekoturizme açıktır. Keza, Organik Meyve üreticisi 20 kişi, 

Organik Sebze üreticisi 240 kişi, Organik Bal üreticisi 5 kişi, toplam 265 kişi organik tarım yapmaktadır. Bu 

üreticiler Üzümlü-Tercan–Merkez ilçelerinde organik üretim yapmaktadırlar. Diğer bir kültürel faaliyet ise ata 
sporu cirit olup, cirit oynanırken, savaşta bacaklarının kısa olması nedeniyle kıvrak olarak hareket etme 

kabiliyetindeki Türkiye’de yerli bir ırk olan Kars atlarını görmekde mümkündür. Erzincan daki işletmeler 

incelendiğinde yerel ve küçük işletmeler olduğu görülmektedir. Keza taş fırınlarda yapılan Erzincan ketesi, 

cevizli kete, içili kete, çok meşur olan cimin üzümü, cimin üzümü ve Kemah cevizinin karışımından yapılan 
saroç, köme, dutlardan yapılan pestil, pekmez, halk arasında çiçek balı olarak bilinen özellikle kekik kokulu 

Kemah balı, tava leblebisi, tulum peyniri ve tandur ekmeği bu işletmelerde satılmakta ve yöre halkının 

ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Erzincanda ekoturizmin gelişmesi için KUDAKA tarafından 2006-2010 
yıllarında desteklenen toplam 4 proje mevcuttur. Bunlar, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü Derneği 

(Geleneksel Ata Sporlarından Turizme Katkı: Erzincan’da cirit), Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği 

(Doğa Yeniden), Erzincan belediyesi Spor Kulübü Derneği (Yamaç paraşütü Dünya Kupası), Erzincan Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü (Rafting Başkenti Erzincan) adlı projeler olup, ekoturizmin Erzincan’da gelişmesine 

büyük katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erzincan, doğa, fauna, flora, kuş gözlemciliği, organik tarım, cirit, cimin üzümü, 

tulum peyniri, baklagil, bal 
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ÖZET 

Erzurum-Palandöken Kış Sporları ve Turizm Merkezi ülkemizin en önemli kış spor ve turizm 
merkezlerinden birisidir. Mevcut yapısı ve olanakları ile hem ulusal hem de uluslararası seviyede birçok 

etkinliğe ev sahipliği yapabilecek niteliklere sahiptir. Merkez 2011 yılında UNIVERSIADE oyunlarına ev 

sahipliği yapmış ve bu oyunlar ile birlikte pist çeşitliliği çoğalmış, kış turizm merkezi içerisinde ulaşımı 

kolaylaştıracak teleferik sistemleri ve konaklama imkanları çeşitlenmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda yeniden 
düzenlenen alt yapı ve üst yapı ile Erzurum-Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezi, kış sporcularının da 

tercih ettiği kamp alanlarından biri haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, Erzurum-Palandöken Kış Sporları 

Turizm Merkezinde kamp yapan profesyonel kış sporcularının (kayak ve snowboard) bu merkezdeki fiziki 
olanaklara ne düzeyde önem verdikleri ve bu olanakların mevcut merkezdeki performans düzeyinin 

karşılaştırılmasını içermektedir. Çalışmada Erzurum-Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezinde 20-24 Ocak 

2016 tarihleri arasında kamp yapan sporcuların, bu merkezde yer alan pist yapısı, ulaşılabilirlik, mekanik 
olanaklar ve konaklama olanaklarını değerlendirmelerine yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 

formu lisanslı kayak sporcularının demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik 5 soru, ÖPA analizi için 22 

ifade ve son olarak davranışsal niyeti ölçmeye yönelik 3 ifadeden oluşmaktadır.  

Elde edilen verilere Martilla ve James (1977) tarafından geliştirilen Önem-Performans Analizi 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre ''Yoğunlaşılması Gerekenler alanında “Kayak merkezi pistleri yapay 

kar yapma imkanına sahip olması” Korunması Gerekenler alanında; “Kayak merkezinde pistlerde aktif 

kayılabilir zaman”, Düşük Öncelikler alanında; “Kayak merkezinde sporcuların pistlerde tuvalet ihtiyacının 
giderebileceği alanlar” Olası Aşırılıklar alanında ise “Kayak merkezinde bulunan konaklama merkezlerinin 

kalitesi, atmosferi, ulaşım kolaylığı, yiyecek-içecek imkanları ve çeşitliliği” farkın (GAP-Boşluk) en yüksek 

olduğu ifade olarak yer almıştır. Davranışsal niyete ilişkin bulgulara göre; merkezin sporcular tarafından 

beğenildiği, bu merkezi tavsiye edecekleri ve tekrar bulunmak istedikleri sonucu elde edilmiştir. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda; yatırımcılara, yerel yönetimlere ve turizm paydaşlarına yönelik öneriler sunulmuştur. 
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ÖZET  

Bu araştırmanın amacı, doğa temelli turizm türlerinden birisi olan ekoturizmin doğa bilinçli nesiller 
yetiştirmede önemini ortaya koymaktır. Araştırma hem nitel hem de nicel araştırma yöntemine dayanmaktadır. 

Araştırmada ilk olarak Dereköy doğa eğitim merkezindeki doğa eğitim programına katılan 24 öğrenci ile odak 

grup görüşmesi yapılmıştır. İkinci olarak, 2015 yazında eğitim programlarına katılan 118 öğrenciden elde 

edilen anketler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin doğa ile iç içe bir ortamda konaklama, doğa 
yürüyüşü, kamp, longoz ormanları, mağara, köy gezisi gibi etkinliklerden sonra doğa hakkında bilinçlendikleri 

söylenebilir. Öğrenciler mağarayı, köyü, yılanı ve karabatak kuşunu ilk defa görüp beğenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Doğa Bilinci, Kırklareli,  Dereköy Doğa Eğitim Merkezi 
 
 

 

THE IMPORTANCE OF ECOTOURISM IN RAISING GENERATIONS 

WITH GREEN CONSCIOUSNESS: THE SAMPLE OF KIRKLARELI 

DEREKOY NATURE EDUCATION CENTER  
 

ABSTRACT 

The aim of this research is to present the importance of eco-tourism training which is a nature-based 

tourism for raising eco-conscious generations. The study is based on both qualitative and quantitative research 

method. In the research firstly, 24 students who are participated in the natural training program at the training 
center in Derekoy were conducted for focus group interviews. Secondly, surveys obtained from 118 students 

who were participated to training programs during summer of 2015 were used.  As a result of the research, it 

can be claimed that the students become more aware of the nature after staying in an environment intertwined 
with nature and activities such as hiking, camping, swamp forests, caves, and village trip. In addition, the 

students have seen the cave, village, snake and the cormorants for the first time and they enjoyed them. 

Keyworlds: Ecotourism, Nature Consciousness, Kırklareli, Dereköy Nature Education Center. 
 

1. GİRİŞ  
 

Çevre bilgisi teknik anlamda uzmanlar tarafından çevre sorunlarının giderilmesi amacıyla kullanılırken, 

diğer taraftan da toplumsal anlamda bir çevre bilincinin oluşturulmasında da büyük önem taşımaktadır. Çevre 

bilinci; çevreyle ilgili kararları, ilkeleri, yorumları içeren düşüncelerden, bu düşüncelerin yaşama aktarılması 
olan davranışlardan ve bütün bunlarla ilgili olarak çeşitli duygulardan oluşmaktadır. Böylesine kapsamlı bir 

kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanoğlunun çevresiyle etkileşime girişiyle 

ivme kazanan bu süreç yaşam boyu devam eder. Çevre bilinci kişilik gelişimine paralel olarak çeşitli etkenlerin 

karşılıklı etkileşimi ile gelişerek oluşmaktadır. Bu olgunun gelişmesi açısından en önemli süreç çevre 
eğitimidir. Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde ekoloji ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı 
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bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde 
görev alınması olarak tanımlanmaktadır (Çiçek, 2012: 8). 

İnsanların çevreyi bilinçsizce harap etmesi, kirletmesi ve doğal kaynakları plansızca tüketmesi 

neticesinde doğal felaketler hem bizim yaşantımızı, hem de gelecek nesillerin ve diğer canlıların yaşamlarını 
tehdit etmektedir.  İnsanların doğaya verdikleri zararlar yer üstünü aşarak atmosfere dahi zarar verecek duruma 

gelmiştir. Bu tehditlere karşı durabilmenin en iyi yollarından birisi kuşkusuz çevreye duyarlı insanlar olmamız 

ve bu düşünce yapısına sahip çocuklar yetiştirmemizdir. Bu nedenle doğa bilincinin kazandırılması için 

insanlar; zaman kaybetmeden üzerlerine düşenleri yapmalı, çevreye zarar verici kötü davranış ve 
alışkanlıklardan vazgeçmeli ve davranış, tutum, bilgi ve değer yargılarını değiştirecek uğraşlara öncelik 

vermelidirler. Çünkü çevre problemleri artık yasalar ve teknolojinin de başa çıkamayacağı kadar büyümüştür. 

Bu problemlerin gelecek nesillere aktarılmaması için bu problemlere sebep olan insanların bireysel davranış 
ve tutumlarını değiştirmesi gerekmektedir. Doğa bilincinin geliştirilmesi yönünde davranış ve tutumların 

değişmesi ise doğa eğitimi ile mümkündür. Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalar, çocukluk 

döneminde kazanılan bilincin ileriki yaş dönemlerini de etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle doğa 
eğitimlerinin çocuk yaşlarda verilmeye başlanılması doğa bilinçli nesiller yetiştirilmesi açısından önem 

kazanmaktadır. 

Günümüzde çocuklar doğal bir besin olan sütü fabrikada üretilen bir içecek olarak görmektedirler. Çoğu 

zaman doğal olmayan yiyecek ve içecekleri doğal olanına tercih etmektedirler. Hayatlarında hiç inek görmemiş 
çocukların televizyonda seyrettikleri süt reklamlarında, çizgi filmdeki ineğin renginin mor olmasından dolayı 

ineklerin mor renkli bilmeleri vb. örnekler göstermektedir ki; doğal yaşamdan uzak, kentlerde yaşayan 

çocuklar çevre bilgisi ve bilincinden uzaktırlar. Gelecek neslin fiziksel, biyolojik ve ruhsal gelişimi için önemli 
olan içinde yaşadığı çevreyi tanıması, bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri bu nedenle önem 

kazanmaktadır. Daha da önemlisi çevre eğitimi, çevrenin korunması için tutumların, değer yargılarının, bilgi 

ve becerilerin henüz küçük yaşlarda çocuklarda geliştirilmesi ve çevreyi canlı cansız tüm varlıkları ile sevmesi 

için gerekli bir süreçtir. Hızla büyüyen nüfus, kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği sorunların en büyük 
göstergesi köyden kentlere olan göçlerdir. Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yılları olan 1927'de 10.000 nüfus 

kriterine göre, ülkemiz nüfusunun %83,8’i kırsal, %16,2’si şehirsel yerleşmelerde yaşıyordu. 1980 nüfus 

sayımında şehir nüfusu, kır nüfusundan daha fazla sayıya ulaşmıştır (Gümüş, 1998: 75). Kentsel nüfus oranı 
2010’da %76,3 ve kırsal nüfus ise %23,7 oranındadır (Yakar, 2012: 389).  

Doğa bilinçli bir nesil yetiştirmede verilecek eğitimlerin uzmanlar tarafından doğal çevrede verilmesi 

önem kazanmaktadır. Kent yaşamında hayatlarını sürdüren, doğa tecrübesi yaşamamış, doğa ve canlılar ile 
ilgili bilgilere ebeveynleri, televizyonlardaki belgesellerden ya da kitaplardan öğrenen çocukların ve gençlerin 

doğal ortamda belli bir süre yaşayarak doğayı öğrenmeleri doğa ile barışık bir neslin yetiştirilmesi için önemli 

ve etkili bir eğitim yöntemi olacaktır. Bu çalışmada; doğa eğitim okullarının bu misyonu yerine getirmesi, 

böyle bir eğitim modelinin yaygınlaştırılarak daha üst yaşlardaki bireylere kadar genişletilmesi ve ülkelerin 
milli eğitim politikaları içerisinde yer alması arzusu ile bir doğa eğitim merkezi örnek alınarak araştırılarak, 

konuya dikkat çekilmesi düşünülmüştür. 

 

2. DOĞA BİLİNCİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 
 

2.1. Ekoturizm 
Hetzer (1987)’e göre ekoturizm; özellikle kuşlar ve diğer yaban hayatı, doğal alanlar,  kayalıklar,  

mağaralar,  fosil alanları, arkeolojik sitler, sulak alanlar ve nadir türlerin bulunduğu alanlar gibi doğal ve 
arkeolojik kaynaklara dayanan turizm türüdür  (David ve Jean, 2003: 18).  Ekoturizm, bir yeri ziyaret eden 

turistlere, ilk elden deneyim yolu ile o yeri tanıma olanağı sağlar; bir eğitim deneyimi içerir, çevreye karşı 

sorumlu ve olumsuz etkileri azaltmaya çalışır, yerel ekonominin girdilerini en fazlaya çıkarır (Kahraman ve 

Türkay, 2004: 33). Ekoturizm, yerel halk ve turistler arasında, doğal ve kültürel varlıkların korunmasına 
yönelik bilincin artırılmasını sağlayan ve çevresel korumayı bizzat teşvik eden sürdürülebilir turizm türüdür 

(Kutler ve Ünal, 2009:151). Turizm pazarı içerisinde ekoturizm, doğa turizminin alt kategorisinde yer alır ve 

kırsal turizm ile kültürel turizmle yakından ilişkilidir (Bkz, Şekil1). 
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Şekil 1. Ekoturizm Pazarı 

Kaynak: Turizm ve Çevre, (2004). Kahraman ve Türkay, ss: 33. 
 

Dünya genelinde doğa turizmine dayalı turizm türleri %30 artarken genel turizm oranında yaklaşık 

%4’lük bir büyüme meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi insanların şehir hayatının sıkıntısından kurtulmanın 

bir yolu olarak çözümü doğada aramalarıdır. Bu yüzden ulusal park ve korunmuş alanları ziyaret edenlerin 
sayısı artmaktadır (Wearing ve Neil, 1999: 4). Genellikle eko-turistlerin çevreye çok daha fazla duyarlı 

oldukları ve doğal kaynakların zarar görmesine daha az neden oldukları kabul edilir. Ayrıca bu turistler 

çevresel sorumluluk taşıyan, çevre korumaya özen gösteren tüketiciler ve daha küçük bir ekolojik ayak izi 
bırakmaya çalışan kişilerdir (Sara ve Friedrich, 2006: 2). 

 

2.2. Dereköy Doğa Eğitim Merkezi (DDEM) 
 

2.2.1. DDEM Fikri ve Kuruluş Çalışmaları 
DDEM, Çevre ve Orman Bakanlığının Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve 

Sürdürülebilir Geliştirilmesi projesi fikri olarak ortaya çıkmış ve Aralık 2009’da proje tamamlanmıştır (Savaş, 

2010:4). Bu kapsamda biyolojik çeşitlilik,  doğa koruma,  korunan alanlar,  sürdürülebilir kalkınma ve biyosfer 

alanlarda dâhil olmak üzere öncelikle Yıldız Dağları özelinde, akabinde tüm Türkiye’yi içerecek şekilde “Doğa 
Eğitimlerinin” yapılmasını konaklamalı olarak destekleyecek bir “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi”  

oluşturulmuştur (Kırklareli İl Özel İdaresi, 2013: 57). 

Doğa Eğitim Merkezi'nin tesis ediliş amacı; öncelikle 11-17 yaş grubu arasındaki çocuklara doğayı 
doğada öğretme, doğa bilincini artırma ve Yıldız Dağları Biyosferinin sahip olduğu zengin ekosistemi ve tür 

çeşitliliğini yerinde göstererek doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir korunması ve 

yönetimini desteklemektir (http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr). Kırklareli Orman ve Su İşleri Şube 

Müdürlüğü tarafından yönetilen DDEM yönetim şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Dereköy Doğa Eğitim Merkezi Yönetim Şeması 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı (2010). Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı; s:11. 
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Eğitim Merkezinin öncelikli hedef grubu 12–16 yaş grubu arasındaki çocuklardır. Orta ve uzun vadede; 

üniversite öğrencileri (üniversite kulüpleri ve grupları), izci grupları, özel gruplar (şirketler, turistik amaçlı 
ziyaretçiler vb.), engelli grupları (koşulların uygunlaştırılması durumunda), çocuk esirgeme vb. kurum 

çocukları sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları da eğitimlerden yararlanabilecektir 

(www.trakyagezi.com). Her grup 12 kız ve 12 erkek toplam 24 öğrenciden oluşacaktır (Trakya Kalkınma 
Ajansı, 2014:4). Merkezin kurulmasının temel amaçları (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010: 31); 

• Doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına 

yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,  

• Yıldız Dağlarının sahip olduğu doğal ve sosyo-kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği tanıtmak, 

doğanın korunması ve anlaşılmasına yönelik farkındalığı artırmak,   

• Doğa eğitimlerinin etkin olarak başlatılması ve çocukların bu etkinliğe etkin olarak katımlının 

teşvik edilmesine yönelik ev sahipliği yapmaktır. 
Doğa Eğitim Merkezi alanı, daha önce Orman Genel Müdürlüğü’nün “Toplu Koruma Merkezi” alanı 

olarak kullanılmış. Daha sonra Proje kapsamında yapılan protokol çerçevesinde doğa eğitimi hizmeti vermek 

üzere DKMPGM’ne devredilmiştir. Merkezin bulunduğu alanda çalışmalar öncesinde 3 adet lojman binası 
bulunmaktadır. Bu binalar proje kapsamında tadilat yapılarak toplam 7 adet mahal oluşturulmuştur (Çevre ve 

Orman Bakanlığı, 2010: 14). Eğitim Merkezi eğitim salonları, konaklama üniteleri, dış mekân eğitim ve sportif 

aktivitelerin yapılabileceği, küçük çaplı bahçecilik aktivitelerinin de uygulanabileceği olanaklara ve alt yapıya 
sahiptir (www.trakyagezi.com). 

 

2.2.2. DDEM Kapsama Alanına Giren Coğrafya 
DDEM alanı olarak seçilen yer Yıldız (Istranca) Dağlarıdır. Bu dağlar Trakya’nın kuzey-doğu 

bölümünde Karadeniz’e kıyı sahile kadar (130.000Ha.) uzanmaktadır. Alanda, “Kasatura Körfezi Tabiatı 

Koruma Alanı” ve “Longoz Ormanları Milli Parkı” olmak üzere iki korunan alan bulunmaktadır. Alan; orman, 
kıyı, kumul, dağ, deniz, göl ve dere gibi farklı pek çok nadir ve hassas ekosistemi barındırmaktadır. Longoz 

ormanları dünyada örneğine az rastlanır bir ekosistem tipi olup, ekolojik yapısı ve büyüklüğü bakımından 

bölgenin çok önemli bir kaynak değerini oluşturmaktadır (Savaş, 2010: 4). İğneada’da Saka Gölü, Erikli Gölü 

ve Mert Gölü Longoz Ormanları olmak üzere 3 ayrı longoz bulunmaktadır.  
 

 
Şekil 3. Dereköy Doğa Eğitim Merkezi Yeri 

Kaynak: http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr, E.T: 10.01.2016. 

 
Doğa Eğitim Merkezi; Kırklareli şehir merkezine 28 km, Bulgaristan sınırına 8 km mesafededir. 

 

2.2.3. DDEM’de Yapılan Ekoturizm Faaliyetleri 
Merkezde veya yakın çevresinde yerel üreticilere doğrudan gelir sağlamak için yöresel ürünlerin 

satılması ve bu faaliyet için köylerde mevcut olan yerel işgücünden de faydalanılması planlanmaktadır.  
Merkezde yöresel ürünler ile birlikte değerlendirilebilecek bir başka unsur da hediyelik eşya satışı ve 

sunumudur. Özellikle merkezi ve Yıldız Dağlarını simgeleyecek ve sembolize edecek ürünlerin sunumu hem 

merkez için bir kaynak yaratacak ve hem de merkeze gelenlerin yanlarında götürebilecekleri ve aynı zamanda 

alanı da tanıtacak imkânları ziyaretçilere sunabilecektir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010: 7). 

http://www.trakyagezi.com/
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Istranca Dağları Kırklareli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, Kıyıköy, Sivriler, Avcılar ve Limanköy 

köylerini içine almaktadır (Özyavuz, 2008: 56). Kıyı boyunca yer alan kasabalar (İğneada, Limanköy ve 
Kıyıköy) dinamik bir balıkçılık toplulukları olmalarına rağmen, aile pansiyonları, lokantalar, dinlenme-

eğlenme kompleksleri, küçük oteller ve bir adet kamp alanı ile birlikte yaz turizmi açısından gelişmektedir 

(http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr/). 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e göre İğneada – 

Kıyıköy Ekoturizm kenti olarak öngörülmüştür. 

 

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada doğa temelli turizm türlerinden ekoturizmin doğa bilinçli nesiller yetiştirmede önemini 

orta koymak amaçlanmaktadır. Türkiye’de 1970’li yıllarda nüfusun %70’i kırsalda ve %30‘u kentlerde 

yaşarken günümüzde bu durum tam tersine dönmüştür. Dolayısıyla ülkemizde doğayı tanımadan yetişen 

nesiller ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsan kimliğinin çoğunluğu çocukluk döneminde oluştuğu ve bu dönemde 
kazanılan bilincin kalıcı nitelikte olduğu (Çukur ve Özgüner, 2008:177) gerçeği göz önüne alındığında 

çocuklarda doğa bilinci oluşturmak için ekoturizm bir araç olarak kullanılabilir. Bu çalışma doğa bilinçli 

nesiller yetiştirme ile ekoturizmin ilişkilendirilmesi açısından önemlidir. 
 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bir araştırmanın bilimsel olarak nitelendirilmesinin ön koşulu, araştırmanın amacına uygun yöntemin 
kullanılması ya da araştırma yöntemlerinin ilkeleri izlenerek bilgilerin üretilmesidir (Güven, 2006). 

Araştırmada en iyi sonuca ulaşabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. 

Araştırmada ilk olarak nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 

10 Eylül 2015 tarihinde Dereköy doğa eğitim merkezindeki eğitim programına katılan 24 öğrenci ile odak grup 
görüşmesi yapılmıştır. İkinci olarak, nicel yöntem kapsamında veriler ise 15 Mayıs ve 15 Eylül 2015 yaz 

mevsiminde bir haftalık (pazartesi-cuma) eğitim programlarına katılan 118 öğrenciye Doğa Eğitim Merkezi 

tarafından öğrencilere uygulanan standart anketler formları kullanılmıştır.  
 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kırklareli İli Dereköy Doğa Eğitim Merkezinde 2015 yaz döneminde 10 haftalık 

eğitim programına katılan 240 öğrenci, örneklemini ise; 5 haftalık programa katılan 120 öğrenci 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmış 118 anket geçerli olarak kabul 

edilmiştir. Ayrıca, 24 öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

 
3.4. Verilerin Analizi 

Odak grup görüşmelerinin çözümlenmesinde içerik analizi en uygun yöntemdir. Veri analizinde en iyi 

yol, kayıt sırasında ya da sonrasında çözümleme yapılırken, belli baslıklar altında anahtar temaları 
belirlemektir (Kitzinger ve Farquhar, 1999: 201). Bu bilgiler ışında odak grup görüşmesinde sesli ve görüntülü 

video olarak kayıt tutulmuş ve veriler içerik analizi yapılmıştır. Nicel araştırmaya yönelik tüm veriler için 

SPSS-22.00 paket programında frekans analizi yapılmıştır. Frekans analizi, her bir değişkenle ilgili olarak 

merkezi eğilimin ve deneklerin merkezi eğilime olan yakınlıklarını tespit etmek amacıyla kullanılır (Altunışık 
ve diğ,  2007: 314). 

 

4. BULGULAR 

 
4.1. Nitel Araştırmanın Bulguları 
Araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu öğrencilerin doğa bilici kazanmalarına yönelik 14 

sorudan oluşmaktadır. Bu sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki Tablo 1’de özetlenmektedir.  
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Tablo 1. Odak Grup Görüşmesine İlişkin Bulgular 

Sorular Öğrenci Görüşleri 
Burayı sevdiniz mi? Yeşilin her tonunun bulunduğu bu merkezi tüm 

öğrenciler çok beğenmiştir. 
Burada en çok neyi seviyorsunuz? Teknolojinin (cep telefonu, internet, tv..) 

olmaması. 
Burayı daha önceden duydunuz mu? Bilgi 

kaynağınız ne veya kim? 
Dereköy Doğa eğitim merkezinin ulaştığı 

ilköğretim okulu müdürleri aileleri ve 

öğrencileri bilgilendirmiştir. 
Buraya kendiniz mi gelmek istediniz yoksa 
aileniz mi gönderdi? 

Okul müdürlerinin bilgilendirdiği öğrenciler 
kendi isteği ile bu merkeze gelmiştir. 

Buraya yine gelmek ister misiniz? Çoğunluğu tekrar gelmek istemektedir. 
Buradaki yiyecek-içecekleri sevdiniz mi? Öğrenciler yedikleri yemekleri lezzetli ve 

sağlıklı bulmaktadır.  
Rahat uyuyabiliyor musunuz? Değilse neden? Doğal, sessiz, güvende hissettikleri eğitim 

merkezinde rahat uyumuştur. 
Burada oyunlar oynuyor musunuz? Bunlar 

hangileri? 
Her öğrenci merkezde adının baş harfi ile 

başlayan bitki (sarmaşık, meşe, çilek vb.) veya 
hayvan (tavşan, inek, arı vb.) ismi almaktadır. 

Basketbol, voleybol, tenis oynayıp resim 

yapmaktadır. 
Burada nereleri gezdiniz? Bulgaristan, Dupnisa Mağarası, Armağan 

Köyü, Istranca dağlarında doğa yürüyüşü, 

İğneada longozlarda kamp.., 
Piknik, kamp yapıyor musunuz? İğneada Longozlarda kamp, Dupnisa mağarası 

gezisinde piknik yapmışlardır 
Burada yöresel yemekleri tatma fırsatınız oldu 

mu? 
Armağan köyü gezisinde ve merkezde yöresel 

yemekler tatmışlardır. 
Burada neler öğrendiniz? Doğayı, hayvan ve bitkileri tanıma, yerlere çöp 

atmama alışkanlığı, yatak yapma… 
Burada bulunmanızın size katkısı neler oldu? Dinlenme, doğayı tanıma, mutluluk, özgüven 

kazanma, kendini geliştirme… 
Buradan memnun kaldınız mı? 

 

Tamamına yakını çok memnun kalmışlar, 
arkadaşlarına tavsiye edecekler.. 

 

4.2. Nicel Araştırma Bulguları 
Bu bölümde, doğa eğitim merkezi programına katılan öğrencilerin demografik özellikleri ve eğitim 

programının çıktılarına yönelik algılamalarına ilişkin frekans dağılımlarına yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı (n) Yüzde Geldiği Okul Sayı (n) Yüzde 
Erkek  55 46,6 Ortaokul 96 81,4 
Kadın  63 53,4 Lise 22 18,6 

Toplam  118 100,0 Toplam 118 100,0 
Yaşı n % Geldiği Şehir n % 
10-12 Yaş 47 39,8 Tekirdağ 96 81,4 
13-15 Yaş  71 60,2 Kırklareli 22 18,6 

Toplam  118 100,0 Toplam 118 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %53,4’ü erkek ve %46,6’sı kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin 

çoğunluğu (%60,2) 13-15 yaş aralığındadır. Yine öğrencilerin çoğunluğu (%81,4) ortaokulda eğitim 
almaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (%81,4) doğa eğitim merkezine yakın olan (yaklaşık 100 km) Tekirdağ 

ilinden gelmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Doğa Eğitim Merkezi Algılamaları 

SORULAR ÖRNEKLEM 

Daha önce yıldız dağlarına geldiniz mi? Sayı (n) Yüzde 
Evet  9 7,6 
Hayır 109 92,4 
Yıldız dağları doğa eğitim merkezini beğendiniz mi? n % 
Evet  118 100,0 
Yıldız dağları doğa eğitim merkezine tekrar gelmek ister misiniz? n % 
Kesinlikle 111 94,1 
Belki 7 5,9 

Yaptığınız etkinliklerin size katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? n % 
Evet 110 93,2 
Hayır 1 ,8 
Biraz 7 5,9 

En çok hangi etkinliği beğendiniz? Bunları sıralar mısınız? n % 

Mağaraya yolculuklar 54 45,8 
Burası Dereköy 16 13,6 
Bizi (Türkiye-Bulgaristan) ayıran nehir 11 9,3 
Biyolojik çeşitlikler sınır tanımaz 10 8,5 
Nasıl bir yıldız dağları istiyoruz? 6 5,1 
Su dünyası 5 4,2 
Bir orman köyü keşfedelim 4 3,4 
Doğa resmi yapalım 3 2,5 
Benim adım kayın 2 1,7 
Zıplayan hayvanlar 2 1,7 
Ağaç dünyası 2 1,7 
Kumullarda yaşam 2 1,7 
Yaşamın resmi 1 ,8 
Toplam 118 100,0 
Yıldız dağları doğa eğitim merkezini beklentilerinizi karşıladı mı? n % 
Evet 107 90,7 
Hayır 2 1,7 
Biraz 9 7,6 

 

Öğrenciler, Kırklareli ve Tekirdağ gibi yakın yerlerde ikametgâh etmelerine rağmen nerdeyse tamamı 
(%92,4) daha önce Yıldız Dağlarına hiç gelmemiştir. Tamamı (%100) Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezini 

beğenmiştir. Bu da gençlere fırsatı verilse doğal hayatı tanıyacaklarını göstermektedir. Öğrencilerin tamamına 

yakını (%94,2) Yıldız dağları doğa eğitim merkezine tekrar gelmek istemektedir. Yine öğrencilerin çoğunluğu 

(%93,2) yapılan bu faaliyetlerinin doğa bilincine katkısının olduğunu belirtmiştir. En çok beğenilen etkinlikler 
arasında Mağaraya Yolculuk (%45,8), Burası Dereköy (%13,6), Bizi (Türkiye-Bulgaristan) Ayıran Nehir 

(%9,3) ve Biyolojik Çeşitlikler (%8,5) vardır. Yıldız dağları doğa eğitim merkezi öğrencilerin %90,7’sinin 

beklentilerini karşılarken, sadece %7,6’sının beklentin biraz altında kalmıştır. 
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Tablo 4. Öğrencilerin Yeni Etkinlikler Ve Farklı Deneyimlere İlişkin Görüşleri 

Tekrar gelme fırsatın olsa nasıl etkinlikler istersin? Sayı (n) Yüzde (%)  

Etkinlikler Yeterli 21 17,5 
Doğa Yürüyüşü 15 12,7 
Kamp  14 12,0 
Yüzmek 13 11,0 
Köy Gezisi 10 8,5 
Tırmanma  4 3,5 
Şehir Turu 4 3,5 
Mağara, orientering, eğlence, tekne turu. 37 31,3 

Toplam 118 100,0 
İlk defa gördüğün ve seni en çok etkileyen canlı hangisiydi? n % 
Yılan  65 22,5 
Mağara  52 18.0 
Karabatak  51 17,5 
Yarasa   43 15,5 
Kayın  14 4,5 
Kumul Bitkileri 14 4,5 
Ökseotu, Nehir, Göl, Kartal, Istranca Dağı 51 17,5 

Toplam 290 100,0 
 

Öğrencilere etkinlik olarak eksiklikler sorulduğunda %17,5’i etkinliklerin yeterli olduğunu, %12,7’si 

daha çok doğa yürüyüşü,  %12,0’si daha fazla kamp, %11,0’i yüzmek ve %31,3’ü mağara, orientering, eğlence, 
tekne turu gibi etkinlikler istemiştir. Öğrencilerin ilk defa gördüğü ve etkilendiği şeyler; (%22,5) yılan,  

(%18,0) mağara, (%17,5) karabatak, (%17,5) ökseotu, nehir, göl, kartal, Istranca Dağı ve (%15,5) yarasadır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Dereköy Doğa Eğitim Merkezinde yapılan araştırma ve elde edilen bulgular çevre ve doğa ile ilgili 

eğitimlerin sınıflarda ve şehir mimarisi içerisinde değil doğada doğal ortamlarda verilmesi gerektiğini 

düşündürtmektedir. Öğrencilerin doğal ortamda yaşayarak, gözlemleyerek, duyarak ve yaparak eğitim almaları 
ve öğrenmeleri bilginin kalıcı olmasını ve yaşadıkları çevreye fazlasıyla duyarlı olmalarını sağlamaktadır. 

Sağlıklı ve güvenli doğa eğitimlerinin aynı zamanda öğrenciler için sağlıklı yaşam ve boş zaman 

değerlendirmesi konularında da bilinçlenmelerine katkısı olmaktadır. Doğa eğitimi alan öğrenciler yaşadıkları 

çevre dışındaki doğal bir çevrenin varlığını gözlemlediklerinden dolayı kendilerine bırakılan çevrenin aynı 
güzellikte gelecek nesillere bırakılmasını düşüneceklerdir. Bugünün çocukları ve gençlerinin yarının 

işadamları, politikacıları, bürokratları, eğitimcileri olacaklarını düşündüğümüzde doğal ortamlarda verilecek 

doğa eğitimlerinin önemi daha da artmaktadır. 
Çocuklara doğa eğitimlerinde çevrenin biyosfer yapısı, ekoloji ve ekosistemler, doğal denge, biyolojik 

çeşitlilikler, çevre kirliliği, insan ve doğa ilişkisi, doğaya uyum, çevre hakkı ve çevre hukuku, doğal afetler, 

sebepleri ve başa çıkılması, sürdürülebilirlik, ekoturizm ve türleri vs. konularda eğitimler verilmelidir. 
Eğitimler, eğitim konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmelidir. Eğitimler için devlet, üniversite, sivil 

toplum kuruluşları, gönüllü çevre örgütleri, özel işletmeler vb. işbirliği ve koordinasyon içerisinde 

çalışmalıdırlar. Eğitimcilerin çevre bilincine sahip kişilerden seçilmesi de önemlidir. Bilgi toplumu 

olabilmenin en önemli unsuru, kuşkusuz olarak eğitimdir. Doğadan, hayvanlardan korkan, hayvanlara ve 
bitkilere zarar veren, tiksinen ya da sevmeyen bir nesil yerine doğayla barışık bir neslin yetişmesi için doğa 

eğitimlerinin ve ilgili konuların her yaş için ayrı planlanması doğal ortamda eğitimlerin yapılması ve ders 

müfredatlarına konulması da düşünülmelidir. Çünkü bu eğitimlerin amacı, insanın doğaya bakışı, doğayla olan 
ilişkisini anlamaya yöneliktir ve insanların yaşam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Bu yönde gerekli olabilecek 
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tutum ve davranış değişikleri ise, ancak sistemli ve etkili bir eğitim desteği ile çabuklaştırılabilir ve 

gerçekleştirilebilir.  
Dereköy Doğa Eğitim Merkezi’nde 24 öğrenci ile yapılan odak grup görüşmesi sonucunda; öğrenciler 

merkezi ve merkezin faaliyetlerini çok sevmişlerdir. Teknolojinin (internet, TV, cep telefonu) olmamasını 

avantaj olarak gören, Bulgaristan, Dupnisa Mağarası ve köy gezileri, doğa yürüyüşü, İğneada longozlarda 
kamp faaliyetlerinden memnun kalan ve tekrar bu merkeze gelmek isteyen öğrenciler olarak evlerine 

dönmüşlerdir. Bu sonuçlar genç nesillere fırsat verilirse teknoloji bağımlısı olamayacaklarını, doğanın 

kıymetini bilip doğayı seveceklerini ve doğaya gezilerle doğa bilinçlerinin artacağını göstermektedir.  

Araştırmaya katılan (188 kişi) ve çoğunluğu 13-15 yaş aralığındaki öğrenciler (%94,2) Yıldız dağları 
doğa eğitim merkezine tekrar gelmek istemektedir. Yine öğrencilerin çoğunluğu (%93,2) yapılan bu 

faaliyetlerinin doğa bilincine katkısının olduğunu belirtmiştir. Mağaraya yolculuk (%45,8), burası Dereköy 

(%13,6), bizi (Türkiye-Bulgaristan) ayıran nehir (%9,3) ve biyolojik çeşitlikler (%8,5) en çok beğenilen 
etkinlikler arasındadır. Yıldız dağları doğa eğitim merkezi öğrencilerin %90,7’sinin beklentilerini 

karşılamıştır. Öğrencilerin ilk defa gördüğü ve etkilendiği yılan, mağara, karabatak, Ökseotu, Nehir, Göl, 

Kartal, Istranca Dağı ve yarasadır. Anket sonuçları da, genç neslin doğayı tanımadığını ve doğa bilincinin 
gelişmesi için bizzat doğada yapılan eğitimin önemli olduğunu göstermektedir. 

Odak grup görüşme sırasında ve sonrasında Dereköy doğa eğitim merkezi eğitmeni ve Kırklareli Orman 

ve Su İşleri Doğa Koruma yetkilisi ile görüşmeden şu sonuçlar elde edilmiştir: 

• Öğrencilere merkezde ekosistem eğitimi, eğlence, sessiz sinema, hayvan ve bitki isimleri öğrenme, 

Armağan Köyü ziyareti gibi faaliyetler yapıldığı, 

• Sağlıklı yiyecekler konusunda eğitimler verildiği, 

• Çevreye çöp atmama alışkanlığı kazandırıldığı, 

• Doğa eğitim merkezi tarafından bilgi verilen okullar müdürleri aile-okul işbirliğiyle öğrencileri bu 
merkeze gönderdiği tespit edilmiştir. 

• 15 Mayıs-01 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki eğitim programlarının Trakya Kalkınma Ajansı, 01 

Ağustos-15 Eylül 2015 tarihleri arasındaki eğitim programlarının da Kırklareli İl Özel İdare tarafından 

finanse edilmiştir.  

• Projenin mali sürdürülebilirliği sorunların başında gelmektedir. 
Nispeten korunmuş doğal alanlara yapılan ve çevreyi koruma yönüyle sorumlu seyahatler olan 

ekoturizm, özellikle kentsel alanlardaki genç nesillere doğa bilinci oluşturmak için bir araç olarak 

kullanılabilir. Doğa okulları yaygınlaştırılarak geniş kitlelere ulaşılabilir. Bu çalışma Kırklareli/Dereköy Doğa 
Eğitim Merkezi’ne 15 Mayıs ve 15 Eylül 2015 yaz mevsiminde bir haftalık (pazartesi-cuma) eğitim 

programlarına katılan 118 öğrenci ile sınırlıdır. Diğer doğa eğitim merkezi veya doğa okulları ile daha geniş 

tutulmuş bir araştırma bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir. 
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 ÖZET 

 Av yaban hayatı bakımından zengin tür çeşitliliğine sahip olan ülkemiz, kontrolsüz ve bilinçsiz 

avlanma, zirai mücadele için kullanılan ilaçlar ile kimyasal gübreler ve avcı sayısındaki artış gibi sebeplerle 
av turizmi açısından yeterince değerlendirilememektedir. Av turizminin gelişimi için av yaban hayatının 

sürdürülebilirliği ve doğal dengenin korunması şarttır. Bu nedenle, bu çalışmada keklik yetiştiriciliğinin 

sürdürülebilir av turizmi içerisindeki önemi değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Keklik yetiştiriciliği, Sürdürülebilir av turizmi, Doğal denge 

 

 

 
 

ALTERNATIVE BREEDING POULTRY (BREEDING PARTRIDGE) AND 

SUSTAINABLE HUNTING TOURISM 
 

 
 

ABSTRACT  

Our country which has a rich variety of hunting wildlife species can not be adequately assessed for 

hunting tourism because of the reasons such as uncontrolled and unconscious hunting, the drugs used for 
agriculturel protection and chemical fertilizers and increase in the number of hunters. The sustainability of 

hunting wildlife and protection of the naturel balance are essential for the development of hunting tourism. 

Therefore in this study, the importance of breeding partridge in hunting tourism was evaluated. 
Keywords: Breeding partridge, Sustainable hunting tourism, Natural balance 

 

 

1. GİRİŞ 

 
Doğal alanlara yönelik turizm talebinin artmasıyla birlikte, av turizmi talebi de artış göstermektedir 

(Kuvan, 2001). “Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların 

kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik açıdan değerlendirilerek ülke turizmine ve 

ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlayan etkinliklerdir” (Özdönmez ve ark. 1996). Av turizmi, 
bilinçli ve kurallara uygun olarak yapılması durumunda, bir yandan ülkenin yaban hayatını koruyup 

geliştirirken, diğer yandan da önemli bir gelir kaynağı yaratmaktadır. Av turizmine önem veren ülkelerde av 

hayvanları sayıca artmakta, çevreye ve yaban hayata karşı bilinç gelişmektedir. Diğer taraftan, av turizminin 
yapıldığı bölgelerde, usulsüz avcılığın azaldığı ve otokontrolün sağlandığı da görülmektedir. Av turizmi, 
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bilinçli ve belli bir eğitime dayanarak, doğaya zarar vermeden, sadece olgunluğa erişmiş hayvanların 

avlanması olayıdır. Bazen avlanacak olan hayvanlar önceden üretim çiftliklerinde üretilip, beslenmekte ve 
avlanmaları için doğaya bırakılmaktadır, ardından da bu hayvanlara yönelik olarak av turizmi yapılmaktadır 

(Albayrak, 2013). Böylece av turizmi, ülkelerde avcılığın sürdürülebilir yönetime kavuşmasını da 

sağlamaktadır.  

 

2.  SÜRDÜRÜLEBİLİR AV TURİZMİ 

 
Sürdürülebilir av turizmi, av hayvanlarının sayısına ve türlerinin çeşitliliğine bağlı olarak, bir yandan 

hayvanların soylarını sonsuza kadar sürdürebilecekleri ve genetik çeşitliliğe olanak verecek kadar çok sayıda 
olmalarını gerektirirken, diğer yandan yaşadıkları doğa parçasının kaldırabileceğinden de çok olmamalarını 

zorunlu kılarak dengenin oluşmasına katkıda bulunur (Küçükaslan, 2007). Sürdürülebilir av turizmi, 

sürdürülebilirliğin üç temel öğesinden biri olan ekolojinin dengede tutulmasını sağlamanın yanı sıra, ekonomik 
ve sosyo-kültürel anlamda da kırsal alana katkı sağlayarak, kırsal alanın sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

Sürdürülebilir av turizmi, kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları yaratarak, halkın ekonomik refah 

düzeyinin artmasını sağlamakta ve ekonomi temelli göçlerin engellenmesinde bir araç olmaktadır. Turizm 

harcamaları, çoğaltan etkisiyle, sektörün çeşitli dallarında (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat acentaları, 
ulaştırma vb.) ve turizmi besleyen yan sanayilerde yeni gelir halkaları oluşturmaktadır (Sağcan, 1986). Böylece 

elde edilen gelirlerin toplamı, yatırım için harcanan miktarın birkaç katını aşabilmektedir. Türkiye`de turizmin 

çoğaltan katsayısı 3 ile 4.63 arasında değişmektedir (Barutçugil 1986). Av turizminin çoğaltan etkisi Şekil 
1`de gösterilmiştir. Şekil 1`de bir avcının yapmış olduğu olası harcama kalemlerinin (birinci sütun) diğer 

işletme veya kurumlara yaptığı çoğaltan etkisi (ikinci ve üçüncü sütunlar) görülmektedir;  

 
       Avcılar,            Bu giderler,           Son faydalanıcılar (Örneğin) 

 

 

 
 

 

 
.       için ödenmektedir 

 

 

 
 

 

 
giderler için harcama                        için ödenmektedir 

yapmaktadırlar.        için ödenmektedir 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Şekil 1. Av Turizminin Çoğaltan Etkisi (Şafak, 1993) 
 

Eğlence, Fotoğraf, Gıda, 

Giyim, Hatıra ve Hediye, 

İçecek, Kişisel Bakım, 

Konaklama, Rekreasyon, 

Sağlık, Turlara Katılım, 

Ulaşım, Avcılık 

Sorumluluk Sigortası, Av 

Tüfeği, Fişek, Av Köpeği, 

Çantacı, Kılavuz, Avcı 

Eğitimi, Diğer 

Amortisman, Bahşişler, 

Bakım ve Onarım, Gelir ve 

Diğer Vergiler, Gıda 

Aracıları, Gıda ve İçecek 

Alımı, Devlete Ödemeler 

(Harçlar), İdari ve Genel 

Giderler, Kapital Faizleri, 

Kiralar, Komisyonlar, 

Lisanslar, Müzik ve 

Eğlenme, Profesyonel 

Hizmetler, Reklam, 

Tanıtım, Sigorta Primi, 

Enerji, Güvenlik, Tesis ve 

Ekipman, Ulaşım, Ücret ve 

Maaşlar 

Aşçılar, Avukatlar, Tamirciler, 

Bağış Alanlar, Bahçıvanlar, 

Balıkçılar, Bankacılar, 

Çamaşırcılar, Çiftçiler, 

Depocular, Dişçiler, Doktorlar, 

Eğitimciler, Elektrikçiler, 

Fırıncılar, Giyim İmalatçıları, 

Halıcılar, Hamallar, Hediyelik 

Eşya Üreticileri, Kasaplar, 

Manavlar, Kamu Personelleri, 

Mimarlar, Mobilyacılar, 

Muhasebeciler, Mühendisler, Oto 

Tamircileri, Otel Sahipleri, Petrol 

İstasyonları, Restoran Çalışanları, 

Sanatçılar, Sigortacılar, 

Toptancılar, Yol-Bakım 

Çalışanları, Ulaşım İşçileri, 

Zanaatkârlar, Diğer 

Sızıntı: Kamu ve özel sektör mal ve hizmet alımlarını yörenin dışında yaparlarsa bir sızıntı yaşanır. 

Turizm, ekoturizm ve korunan alanların oluşturduğu ekonomik etki azalır. 
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Dünyanın birçok ülkesinde av ve avcılık ile ilgili düzenlemeler yapılmış, bu sektör doğal hayatı tehdit 

eden bir görünümden çıkartılarak ülke ekonomisine ve doğal hayata yararlı bir sektör olarak hizmete 
sokulmuştur (Günlü ve ark., 2001). Günümüzde Almanya, Avusturya, Danimarka, Doğu Avrupa ülkelerinden 

Çekoslovakya, Romanya; Polonya, Bulgaristan ve Rusya ile Batı Avrupa'da İspanya ayrıca birçok Afrika 

ülkesi av turizmi aracılığıyla küçümsenmeyecek ölçülerde döviz kazancı elde etmektedirler. Bazı ülkeler de 
ekonomilerindeki büyük açıkları av turizmi gelirleri ile kapatmaktadırlar (Geray ve Akesen, 2001). 

Ülkemiz 11.000’den fazla bitki, 162 memeli, 460 kuş, 716 balık ve 141 sürüngen türünden oluşan çok 

zengin bir fauna ve floraya sahiptir. 3.000 den fazla bitki türü sadece Türkiye’ye özgüdür. Avrupa’da 12.000 

bitki ve 500 kuş türü olduğu düşünülürse,  Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin büyüklüğü ve önemi daha açık 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, milyonlarca göçmen kuşun kullandığı ve Batı Palearctik-Afrika arasında 

bulunan üç ana göç yolundan ikisi Türkiye’den geçmektedir (Kantarlı, 2014).  

Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile avcılığın kontrolü, 
organizasyonu ve düzenlenmesi yetkisi Orman ve su İşleri Bakanlığına vermiştir. Türkiye’nin av ve yaban 

hayatı kaynakları Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

(DKMPGM) tarafından yönetilmektedir. Buna göre avcılar zorunlu eğitime tabi tutulurlar ve belge almak 
zorundadırlar, avına izin verilen türlerin ve miktarların dışında avlanma yapamazlar, sadece av sezonunda, izin 

verilen alanlarda, izin verilen yöntemlerle avlanabilirler. Avlanmak amacıyla ülkemize gelen yabancı turistler 

de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş A Grubu Seyahat Acentalarına verilen “Av Turizmi İzin 

Belgesi” ile avlanabilmektedirler (DKMPGM, 2013).  
Ülkemizde orman alanlarımızla beraber yabanıl alanlarımız 70 milyon hektarlık bir büyüklükle 

ülkemizin % 90’ını kapsamaktadır (DKMPGM, 2013). Diğer taraftan Macaristan 93.030 km2 yüzölçümü ile 

Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklüğe sahiptir (Eliçalışkan, 2014). Macaristan av turizminden yıllık yaklaşık 
olarak 25 milyon dolar kazanç sağlarken, Türkiye’nin av turizminden yıllık yaklaşık olarak 10  milyon dolar 

kazanç elde etmesi (Destici, 2008), Türkiye’de av turizminin halen yeterince değerlendirilmediğinin 

göstergesidir. Ancak Tablo-1’de DKMPGM’nin 2000-2014 Avlanma Faaliyetleri verileri incelendiğinde 

avlanma gelirlerinin artma eğiliminde olduğunu gözlemlenmektedir. Ayrıca tabloda 2013-2014 yılı 
aralığındaki avcı sayısının 2007-2008 yılı aralığındaki avcı sayısından daha az olduğu, buna karşın 2013-2014 

yılı gelirlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 1. 2000-2014 Türkiye Geneli Avcı Sayısı ve Avlanma Gelirleri (DKMPGM, 2014) 

Dönemler Avcı Toplam 
Gelir (TL) 

Katılım 
Payı* (TL) 

Katılım 
Payı Oranı 
(%) 

Yerli Yabancı Toplam 

2000–2001 124 498 622 153.856 76.354 50 
2003-2004 212 1023 1235 528.940 218.745 41 
2007-2008 349 1446 1795 2.775.837 771.157 28 
2011-2012 308 1057 1365 2.129.538 778.663 37 
2012-2013 250 933 1183 2.063.605 919.529 45 
2013-2014 280 1100 1380 6.535.331 2.222.734 34 

*Katılım Payı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Köy Tüzel Kişiliği arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde köy 

tüzel kişiliğine ödenen miktar.  

 

Aynı zamanda Tablo-2’de görüldüğü gibi 2007-2008 yılında 2.462 adet hayvan avlanırken, 2013-2014 

yılında 2.262 adet hayvan avlanmıştır. 2007-2008 yılında av hayvanı başına yaklaşık olarak 1.135 TL 
düşerken, 2013-2014 yılında 2.933 TL düşmektedir.   
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Tablo 2. 2000-2014 Türkiye Geneli Trofe Sayısı ve Geliri (DKMPGM, 2014) 
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2000–2001 124 27 417 1    2   153.856 
2003-2004 212 89 772 2       528.940 
2007-2008 349 181 2202 12 10 28 7  6  2.775.837 
2011-2012 308 186 1255 11 15 35 6    2.129.538 
2012-2013 250 203 1511 21 20 39 7    2.063.605 
2013-2014 280 354 1650 35 116 67 10  10 20 6.535.331 

 

Ülkemizde av turizminden beklenilen getirinin elde edilememesindeki en büyük etken, yıllardır 
süregelen doğal alanlardaki tahribatın ve bilinçsiz avlanmanın sonucunda av hayvanlarının neslinin tehlike 

altına girmesidir.  Tablo 3’te ülkemizde yaşayan büyük memeli av hayvanlarının yaşam alanlarına göre 

sayılarının kapasitenin çok altında olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 3. Büyük Av Hayvanlarının Aktüel ve Optimum Popülasyonları (Özer, 2014) 

Türler 
Yaşama Ortamı 
(milyon hektar) 

Aktüel Popülasyon 
Büyüklüğü 

(Birey Sayısı) 

2023 Yılı İtibariyle 
Hedeflenen Optimum 
Popülasyon Büyüklüğü 

( Birey Sayısı ) 

Kızıl Geyik 2,50 6.000 - 7.000 100.000 
Karaca 7,50 15.000 - 20.000 600.000 
Ala Geyik 2,50 100 – 150 100.000 
Çengel Boynuzlu 
Dağ Keçisi 

1,50 4.000 - 5.000 75.000 

Yaban Keçisi 3,50 25.000 - 30.000 175.000 
Yaban Koyunu 0,50 1.500 - 2.000 25.000 
Ceylan 1,00 2.500 - 3.000 60.000 
Yaban Domuzu 15,00 250.000 - 300.000 600.000 

TOPLAM  300.000 - 350.000 1.735.500 

 
Ülkemizde hedeflenen popülasyon sayısına ulaşıldığında, 2023 yılı itibariyle büyük av hayvanlarından 

elde edilmesi planlanan av turizmi gelirleri Tablo-4’te görüldüğü gibidir.  

 
Tablo 4. Büyük Av Hayvanlarından Hedeflenen Av Turizmi Gelirleri (Kantarlı, 2014) 

Türler 
Hedeflenen 

Trofe Miktarı 
(Adet) 

Ortalama Trofe 
Değeri 

(TL) 

2023 Yılı İtibariyle Hedeflenen 
Tahmini Gelir (TL) 

Kızıl Geyik 2.000 15.000 30.000.000 
Karaca 12.000 1.000 12.000.000 
Ala Geyik 2.000 2.500 5.000.000 
Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi 15.000 2.500 37.500.000 
Yaban Keçisi 3.500 10.000 35.000.000 

Yaban Koyunu 500 40.000 20.000.000 
Ceylan 1.200 4.000 4.800.000 
Yaban Domuzu 12.000 600 7.200.000 

TOPLAM 48.200  151.500.000 
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Tablo-5’te ise avlak sistemlerinin tamamlanması sonrasında küçük av hayvanlarından elde edilebilecek 
tahmini gelir rakamları görülmektedir. 

 

Tablo 5. Küçük Av Hayvanlarından Hedeflenen Av Turizmi Gelirleri (Kantarlı, 2014) 

Türler 
Hasat Edilecek 

Birey Sayısı 

Ortalama Birey 
Değeri 

(TL) 

2023 Yılı İtibariyle 
Hedeflenen Tahmini Gelir 

(TL) 
Su Kuşları (15 Tür) 1.320.000 25 33.000.000 
Keklik 6.000.000 20 120.000.000 
Tavşan (2 Tür) 4.500.000 25 112.500.000 
Bıldırcın 3.000.000 10 30.000.000 
Çakal 90.000 50 4.500.000 
Tilki 90.000 50 4.500.000 
Sansar (2 Tür) 40.000 20 800.000 
Çulluk 400.000 30 12.000.000 
Karatavuk 1.500.000 10 15.000.000 
Üveyik 750.000 10 7.500.000 
Güvercin (2 Tür) 1.000.000 10 10.000.000 

TOPLAM 9.706.000  349.000.000 

 

Tablo 4 ve tablo 5 belirtildiği gibi Ülkemiz 2023 yılında avlak sistemlerini tamamlayıp, gerekli 
popülasyon sayısına ulaşırsa, av turizminden yaklaşık olarak 167 milyon dolar gelir elde edebilecektir. 

Avlanma faaliyetlerinden köy tüzel kişiliklerine ayırılan katkı payının yanı sıra, avlak alanların bulunduğu 

yörelerde av turizminin çoğaltan etkisiyle kırsal alanlarda daha fazla gelir elde edilebilecektir.  

Av hayvanları, genelde tabii hayatta vahşi olarak yaşamaktadır. Ancak insanoğlunun hayvan 
evcilleştirmede asırlardır var olan bilgisi ve tecrübesi bu zorluğu yenmiştir. Bunun en güzel örneği, 

bıldırcınların evcilleştirilerek entansif üretime geçirilmesi ve üretiminin Japon bıldırcınlarında olduğu gibi 

oldukça başarılı yapılmasıdır. Bıldırcınlarda kazanılan başarı bilim adamlarını etinden yararlanılan daha 
değişik av hayvanlarının yetiştiriciliğinin yapılıp, insanların tüketimine sokma yollarını aramaya teşvik 

etmiştir. Şu anda üzerine ciddiyetle çalışılan ve yetiştiriciliğinde önemli başarılar kazanılan av hayvan türleri, 

bıldırcından başka sülün ve kekliktir (Günlü ve ark. 2001). 
 

3. KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
Keklik, Türk kültüründe, türkülere, şarkılara, deyişlere ve folklora konu olmuş ender bir hayvandır 

(Çetin ve Kırıkçı, 2000). Keklik türlerinden entansif üretim için en uygun olanının kınalı keklik türleri 

olduğu bildirilmektedir (Çetin ve Kırıkçı, 2000; Embury, 1997; Kırıkçı ve Çetin, 1999; Woodard et al., 
1982;Yannakopoulos, 1992). Kınalı keklik (Alectoris chukar) dışında yaygın olarak üretilen türler, 

Avrupa’da  kırmızı ayaklı keklik olarak bilinen Alectoris rufa iken, Türkiye’de ise taş kekliği olarak tanınan 

Alectoris graeca’dır (Gaudiosa et al., 2002; Kiziroğlu, 1983; Robbins, 1998; Robles, 2001; Şipal, 1998). 
Dünyadaki vahşi ve yarı evcil 43 türe ait 112 alt keklik türünün bulunduğu belirtilmektedir (Robbins, 1998). 

 

4. DÜNYADA KEKLİK ÜRETİMİ VE AV TURİZMİ İÇİNDEKİ YERİ 

 
Alternatif kanatlı yetiştiriciliğinin bir kolu olan keklik yetiştiriciliği özellikle Avrupa ve Amerika'da 

yaygındır. Av turizmi sayesinde ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlanmaktadır. Macaristan'ın yıllık av 

turizminden gelirinin 40 milyon $, Bulgaristan'ın 1992–1993 yıllarına ait geliri 5 milyon $ iken Türkiye'nin 

1980 ile 1996 yılları arasındaki av turizminden elde ettiği gelir yaklaşık 2 milyon $ olarak bildirilmektedir 

(Şipal, 1998). Avrupa'da keklik üretiminin yapıldığı ülkelerin başında İspanya gelmektedir. Orta İspanya'da 
Caserias Tojo bölgesinde yapılan avlanmalar tamamen av turizmine yönelik olup, 30 bin hektarlık çoğu buğday 

ekili ve yer yer zeytinlik arazide yetiştirilen keklikler İngiliz avcılara avlandırılmakta ve bundan 566.116,79 $ 
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gelir elde edildiği bildirilmektedir. Ayrıca bölgede her yıl 70.000 kadar kekliğin üretildiği; bunların yaklaşık 

9.000 kadarının bir yıl boyunca avlandırıldığı, 25 bin kadarının ise doğaya salındığı ve kalan kısmının ise 
İngiltere ile Portekiz'e ihraç edildiği belirtilmektedir (Şipal, 1998). 

Amerika'daki keklik yetiştiriciliğinin 1950'li yılların başında Türkiye'nin Ege bölgesinden ve Fırat 

kıyılarından yakalanan kekliklerin, bu ülkenin batı ve orta kesimlerindeki dağlık, kayalık, kurak ve yarı kurak 
olan New Meksiko, Arizona, Utah ve Nevada eyaletlerine salınmasıyla başladığı bildirilmektedir. 

Amerika'daki şu anda yetiştirilen ve tabiatta vahşi olarak bulunan kekliklerin büyük bir kısmının Türkiye'den 

götürülen keklikler olduğu ifade edilmektedir (Bohl, 1957). Amerika'da keklik, sülün, bıldırcın, yabani hindi 

gibi kuşları avlayan avcı sayısının 12 milyonun üzerinde olduğu, yılda 69.862.000 kadar eti yenilebilen kuşun 
avlanıldığı ve bütün bu faaliyetlerden 1.5 milyar $ gelir elde edildiği, üretimi ve avlandırılması yapılan kuşlar 

içinde yıllık keklik üretiminin 1.050.000 adet olduğu; bunun 650.000'inin kınalı keklik ve 400.000'inin çil 

keklik olduğu bildirilmektedir (Woodard et al., 1993). Trulio (2000), Amerika'da 1987 yılından 1997 yılına 
kadar kuşların avlanması ve kuş gözlemciliği gibi aktivitelerle ilgilenen insanların sayısında yıllık % 30 

oranında artış olduğunu, 1987'de yaklaşık 21 milyon kişi bu tip aktivitelerle uğraşırken, 1997 yılında bu sayının 

63 milyona ulaştığını ve avlanma aktiviteleri için Amerikalıların her yıl 3.9 milyar $ harcama yaptığını 
bildirmektedir. 

 

 

5. TÜRKİYE'DE KEKLİK ÜRETİMİ VE AV TURİZMİ İÇİNDEKİ YERİ 

 
Kınalı keklikler Türk insanının sevdiği ve değişik duygular hissettiği hayvanların başında yer almaktadır 

ve Trakya hariç diğer tüm bölgelerde yaygın olarak bulunduğu ifade edilse de, bu çok eskilerde kalmıştır.  

Türkiye'de av turizmi dünyadaki birçok ülkeden geri durumdadır. Türkiye av hayvanlarının 

barınabileceği yer açısından oldukça zengin sayılabilecek bir coğrafi bölgede yer almasına rağmen bu 
 hayvanların popülasyonları tatminkar düzeyde değildir. Bunun sebebi kontrolsüz ve bilinçsiz avlanma, 

orman alanlarının tahrip edilmesi, zirai ilaçlama ve gübreleme ile yerli gen kaynakların korunmasına yönelik 

bir programın faaliyete geçirilememesidir (Çetin ve Kırıkçı, 2000; Şipal, 1998).  
Orman içi ve kenarı köylerde ekonomik refahın artırılması ve buralarda yaşayan insanlara alternatif 

üretim alanlarının gösterilmesi, ormanlar üzerindeki ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkan baskıyı 

azaltabilecektir. Özellikle turizm bölgelerine yakın olan Ege ve Akdeniz sahil bölgesi ile son yıllarda 

gelişmeye başlayan dağ turizminin Karadeniz bölgelerinde av turizminin de yaygınlaştırılması yararlı sonuçlar 
verebilecektir. Artan turist sayısı ve turizm gelirlerinin trendine bağlı olarak, turizmin çeşitlendirilmesi ve uzun 

döneme yayılması çabaları da olumlu gelişmelere neden olmaktadır. Özellikle kongre, termal ve kış turizmine 

ilave olarak av turizmi de bunlar arasına dahil edilebilir (Günlü ve ark., 2001).  

Türkiye'de entansif (Entansif Üretim: Her birim üretim aracında mümkün olan bir düzeyde en fazla verimi 

almaktır) ve yarı entansif olarak keklik yetiştiriciliği konusunda ilk çalışmalar Aydın iline bağlı Nazilli 

ilçesinin Alamut köyünde ve İzmir'in Çeşme ilçesinde 1990'lı yıllarda özel müteşebbisler tarafından kurulan 

çiftliklerde başlamıştır (Şipal, 1998). Daha sonra bilimsel anlamda keklik üretimi konusunda ilk çalışmalar 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılmıştır. Çalışmalara 1993 

yılında başlanmış ve bu çalışmalar halen devam etmektedir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar 

yetiştiricilerle paylaşılmakta ve yetiştiricilerin hizmetine sunulmaktadır (Çetin ve Kırıkçı, 2000; Çetin ve ark., 
1997; Çetin ve ark., 2002; Çetin ve ark., 2001;Kırıkçı ve ark., 2002). Keklik yetiştiriciliği entansif ve yarı 

entansif şekilde farklı yetiştirme sistemleri kullanılarak yapılabilir. 
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Keklikler üzerinde yapılan araştırmalarda elde edilen verim performansları Tablo 6 ve 7‘de verilmiştir. 

 
Tablo 6. Kekliklerin Yumurta Verimi ve Kuluçka Performansları 

Yumurta 
Verimi 
(Adet) 

Yumurta 
Periyodu 

(Gün) 

Döllülük 
Oranı (%) 

Kuluçka 
Randımanı (%) 

Çıkım 
Oranı (%) 

Araştırıcı 

21.27-67.10 - - 61.5-77.8 - Woodard ve ark.,1981 
50.36 120 88.05 85.31 - Yannakopoulos,1992 

11.20-38.40 68-83 57.14-89.06 53.57-81.25 91.11-93.75 Çetin ve ark., 1997 
44.38-57.88 118-132 81.82-90.64 75.92-87.96 92.79-97.05 Kırıkçı ve ark., 1999 
34.16-45.65 94-127 93.48-96.90 77.11-78.47 80.97-82.49 Çetin ve ark., 2002 
42.80-51.55 113-123 75.73-83.34 59.80-66.89 80.18-80.22 Kırıkçı ve ark.,2003 
49.35-49.43 124 90.25-72.55 78.20-67.09 86.64-92.48 Aysöndü ve Özbey, 2008 

 

Tablo 6’da ideal bakım ve besleme şartlarında kekliklerden hayvan başına bir üretim sezonunda 

ortalama 40-70 adet yumurta alınabilmektedir. Döllülük, kuluçka randımanı ve çıkım oranı hesaplandığında 

yıllık bir keklikten yaklaşık 35-50 adet yavru elde edilebileceği anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 7. Kekliklerin Besi Performansı (CA=Canlı Ağırlık, YYO=Yemden Yararlanma Oranı) 

Besi Süresi 
(Hafta) 

Besi Sonu CA Yem Tüketimi YYO Karkas 
Randımanı 

Araştırıcı 

14 407.6-463.8 -  72.06-72.92 
Gertonson ve ark., 1974 16 416.5-499.2 -  72.90-75.08 

20 436-525.3 -  69.33-74.38 
20 595-630 - - - Hermes ve ark., 1984b 
18 600 3600 6.00 - Embury, 1997 
24 445.86 - - - Çetin ve ark., 1997 
12 363.72 1640.37 4.69   

Kırıkçı ve ark., 1999 20 468 4658.20 9.89 - 
12 425.50 1582.27 3.84 71.79 Çetin, 2000 
12 421.57 - 5.10 74.59-76.07 Çetin ve ark., 2001 
16 441.51-459.25 - 4.64-5.41 - Özek ve ark.,2003 
14 455.83-469.92 1897.27-2116.34 3.66-3.97 - Arslan ve ark., 2001 
12 392.6-396.3 2549-2682 7.36-7.78 - Arslan, 2004 

 

Tablo 7’de ise kekliklerin besi performansları verilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda kekliklere 
uygulanacak besi performansının besi sonu canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı dikkate 

alındığında 12 hafta olabileceği düşünülmektedir. 

 Keklik yetiştiriciliği genellikle av turizmi amaçlı yapılmasına rağmen, etlerinin oldukça lezzetli ve 

karkaslarında kolesterol oranının çok düşük olmasından dolayı, et üretim amaçlı olarak da yetiştirilebilirler. 
Nadir bulunmaları ve lezzetli olmaları nedeniyle de diğer kanatlı türlerinin etlerinden daha yüksek fiyata alıcı 

bulabilmektedir (Çetin ve Kırıkçı, 2000; Günlü ve ark, 2001). 

Günümüz birim fiyatları ile 320 adet anaçlık (80 erkek:240 dişi keklik) bir keklik yetiştiriciliği ünitesinin 
inşaat maliyetleri hariç kuruluşu için gerekli olan miktar yaklaşık 75000 TL’dir. Bu maliyet demirbaş malzeme 

(kuluçka makinesi, büyütme ve yumurta kafesleri, keklik materyali ve gezinti alanı maliyeti), sarf malzeme 

(yem, ilaç vb), işçilik, veteriner hekim gideri, elektrik ve su ile diğer giderlerin yaklaşık bir yıllık miktarını 

oluşturmaktadır. Üretim sezonu sonunda işletmeden elde edilecek keklik sayısı yaklaşık 7160 adettir (Yumurta 
verimi ortalama 50 adet, döllülük oranı % 70, çıkım gücü % 90, civciv kaybı % 5 oranında yaklaşık 400 adet 

olarak hesaplandığı taktirde). İşletmede gerek et üretimi veya gerekse av hayvanı üretimi, hangisi amaçlanırsa 

amaçlansın ülkemizde yaklaşık 12 haftalık kekliğin günümüz birim fiyat değeri minimum 20 TL’dir. Sonuçta 
işletmede sezon sonunda 143200 TL gelir elde edilerek, 68200 TL bir karlılık oluşturulmuş olunur. 
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Bu noktadan hareketle hem turizm alanında hem de alternatif bir hayvancılık kolu olarak keklik 

yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, ülke ekonomisi için faydalı olabilecektir. Keklik etinde talebin gelir 
esnekliğinin yüksek olabileceği, dolayısıyla bu sektörde faaliyet gösterenlere önemli oranda kar 

bırakabileceğini söylemek mümkündür (Günlü ve ark, 2001). 

 

6. KEKLİKLERİN AVLAKLARA SALINMASI 
 

Keklik yetiştiriciliğin en önemli amaçlarından birisi, onların avlaklara salınarak avcıların zevkine 
sunulmalarıdır. Bu, av sporu ve av turizminin gelişmesine ve insanların günümüzün sıkıcı şehir hayatından, 

monotonluktan kurtulmalarına, beden ve ruh sağlıklarının korunmasına da katkı sağlamaktadır (Çetin ve 

Kırıkçı, 2000). Bu yöntemle aynı zamanda insanoğlunun bir taraftan yok olmasında en büyük rolü oynadığı 
doğal yaşamda desteklenerek yaban hayvanlarının nesillerini koruma imkanıda oluşturulacaktır. 

Avlak alanları için tarımın yapılmadığı, insan nüfusunun yoğun olmadığı dağlık, taşlık ve ormanlık 

araziler seçilmelidir. Bu arazilerde yeterince su ve yem kaynağı bulunmalıdır. Avlaklar tarım arazilerinden 5-

10 km uzak mesafede kurulması, zirai ilaç ve gübrelerin kekliklere verebilecek zarardan kaçınmak için tercih 
edilmelidir. Anadolu’da bu tarife uygun birçok kullanılmayan arazi vardır (Çetin ve Kırıkçı, 2000). 

 

7. SONUÇ 
 

Keklik yetiştiriciliği gelişmiş ülkelerde bir sektör halini aldığı ve av turizmine materyal olmasından 

dolayı bu ülkelerin önemli döviz girdisi sağladıkları düşünüldüğünde, Türkiye’nin iklim ve coğrafi şartları ile 
turizm potansiyeli keklik yetiştiriciliği için çok uygun olmasına rağmen Türkiye’de bu sektörün henüz 

gelişmemiş olması üzücüdür. Ülkemizde av hayvanları sayısını yeterli seviyeye ulaşması için gerekli 

çalışmaların yapılması sektörün gelişimi için gereklidir. Av hayvanlarının artırılması ile ilgili projelerin 
desteklenmesi ve özel avlak sistemlerinin yaygınlaştırılma çalışmaları ülke ekonomisine önemli girdiler 

sağlayacaktır. Ayrıca kaçak avlanmaların da kontrol altına alınması ile birlikte zirai ilaçlamalar ve gübreler 

gibi diğer faktörlerle zarar verdiğimiz doğal yaşam da desteklenerek hem bu hayvanların nesillerinin devamı 
sağlanacak hem de doğal denge korunacaktır. Bu yöntemle aynı zamanda tüketicilere farklı tat ve aromada 

ürün alternatifi sunma, orman içi ve kenarı köylülerinin ekonomik refahını artırarak ormanlarımız üzerindeki 

baskıyı azaltma ve yeni iş imkanlarının doğmasına katkı sağlayarak istihdamın artmasına imkan verilmiş 

olunacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde inovasyon harcamaları ile turizm sektöründen elde edilen reel 

gelir ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla 2012 yılı için EUROSTAT istatistikleri kullanılarak ülkelerin inovasyon 

harcamaları kategorik olarak Pearson korelasyon ve regresyon analiziyle test edilmiştir. Araştırmanın bulguları 
inovasyon harcamaları ile turizm gelirleri arasında çift yönlü güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

regresyon analizi sonuçları inovasyon harcamalarındaki değişimin turizm gelirlerindeki %50’lik bir artma 

veya azalmayı açıkladığı göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Harcama, Turizm Gelirleri, Araştırma ve Geliştirme, Avrupa Birliği,  

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION EXPENDITURES AND 

TOURISM INCOME: A STUDY ON EU COUNTRIES IN 2012 
 

ABSTRACT 

This paper attempts to examine the relationship between innovation expenditures and real tourism 

receipts. For that purpose country-based innovation expenditures are analyzed categorically with Pearson 
correlation and regression analysis using EUROSTAT statistics in 2012. Paper findings confirm the 

bidirectional strong relationship between country-based innovation expenditures and tourism receipts. Besides 

the paper also indicates that any change in innovation expenditures explains growth or reduction of %50 in 
tourism receipts. 

Keywords: Innovation, Expenditure, Tourism Receipts, Research and Development, European Union 

 

GİRİŞ 

Turizm yer ve kümeleri inovasyon için potansiyel bir yetiştirme alanıdır (Keller, 2006). Bu alan içinde 

firmalarının rekabet üstünlüğünü ele geçirmesi veya destinasyon gelişimi inovasyona bağlıdır (Camison ve 

Monfort-Mir, 2012; Hjlager, 2002; Ottenbacher, 2007; Ritchie ve Crouch, 2000). Bu yönüyle inovasyon turizm 
endüstrisine insicam ve sinerji etkisi oluşturan dinamik bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla inovasyon işsizliği 

azaltan, döviz girdisi sağlayan özelliğiyle ekonomik kalkınmanın da önemli bir aktörüdür (Işık, 2013; Işık ve 

Keskin, 2013).  

Ekonomik büyüme sadece sermaye artışı ile değil turizmin yeni ürün ve deneyim arz edebilme yeteneği 
ile de gerçekleşebilmektedir. Bu açıdan ekonomik değer yaratan turizm firmaları, türbülansı yüksek ve 

değişimin hızlı olduğu rekabete dayalı bir pazarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakat turizm firmalarının 

maliyetlerini azaltması veya müşteri ihtiyaçlarını karşılaması bu firmalarının yüksek oranda yenilikçi 
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olmalarına bağlıdır. Turizmde ekonomik etkinlik için hiçbir ülke veya bölge sadece doğal gelirlerine veya 

kültürel mirasına bağlı kalamaz (OECD, 2010). Dolayısıyla turizm firmalarının inovasyon performansı ve 
yetenekleri üzerine sistematik istatiksel veri toplama çabaları önem kazanmaktadır. Zira bu çabalar inovasyon 

göstergeleri turizm sektöründe bilgi dağılım sürecinin teorik anlaşılırlığını arttırmak, inovasyon teorilerini test 

etmek ve inovasyon puan tablosu kamu politikaları için bir bilgi kaynağı oluşturmak için önem taşımaktadır. 

(Camison ve Monfort-Mir, 2012; Işık, 2013).  

Öte yandan diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi turizm endüstrisinde de inovasyon daha az yenilik, 

daha çok imalat ve teknoloji olarak görülmektedir. Bu bakış açısı literatürde turistik ürün ve hizmet 

inovasyonlarının uyuşmazlıkları üzerinedir (Krizaj, Brodnik ve Bukovec, 2014). Bu yönüyle Camison ve 

Monfort-Mir (2012) turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların farklılık analizleri yerine daha 
ziyade bu araştırmaların benzer inovasyonel özellikler gösteren firmaların sınıflandırması üzerine olması 

gerektiği üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla literatürde hizmet inovasyonu çalışmak için dört yaklaşım öne 

çıkmıştır. Bunlar; ilgisizlik, özümseme, özerklik ve sentezlemedir. Yeni bir yaklaşım olan sentezleme 
yaklaşımı turizm sektörüne dahil olan farklı faaliyetleri içeren tüm ekonomik sektörlere uyum sağlayabilen bir 

inovasyon modelinin geliştirilmesi olasılığını gündeme getirmiştir (Krizaj, Brodnik ve Bukovec, 2014). 

Genel olarak turizmde inovasyon son zamanlarda yeni altyapı gelişimi ve küçük firmalar tarafından 

geliştirilen yeni ürünlerin potansiyeli olarak indirgenmiştir. Fakat uygulamada turizmin gelişim ve yönetim 

politikası yeni gelecek vaat eden ve yenilikçi ürün odaklı projeleri zamanında belirleme ve etkin olarak 

destekleme sıkıntıları baş göstermektedir (Kozak, 2014).  

Bu çalışmanın devamında inovasyon harcamaları, turizm ve inovasyon konuları ele alındıktan sonra 

metodoloji ile sonuç ve önerilere yer verilecektir.  

İNOVASYON HARCAMALARI 
Latince "innovatus" kelimesinden türeyen “inovasyon” sözcüğü toplumsal, kültürel ve idari ortamda 

yeni metotların kullanılması ile yeni ve farklı bir sonucun elde edilmesidir. İnovasyon sözcüğü Türkçe'de ise 

“yenileşim”, "yenilik", "yenileme/yenilenme", “yenilikçi” gibi kelimeler karşılanmaktadır (Yavuz, Albeni ve 

Göze Kaya, 2009:67; Işık ve Keskin, 2013). 

Ekonomilerin büyüme performanslarının tek bir faktöre bağlanması kuramsal olarak kolaylık sağlasa da 
uygulamada yetersiz kalabilmektedir. Yüksek büyüme performansının temelinde teknoloji ve inovasyon 

yatmaktadır. Bilim, teknoloji ve ekonomik performans arasındaki ilişkilerin yeni bir form’a dönüştüğü 1990’lı 

yıllarda organizasyonlar, ağlar ve işbirlikleri küresel boyuttaki bilgi transferinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 
Dönüşen bu ekonomik yapı içinde inovasyon, piyasa şartları ile şekillenen, hız ve yoğunluk içeren, bilim ile 

iç içe geçen ve ekonominin geneline yayılan özelliği öne çıkmıştır (Ünlükaplan, 2009, s. 236). İnovasyonun 

öncelikli rekabet gücü olduğuna dair belirlemelere rağmen literatürde bu durum turizm işletmeleri tarafından 

henüz çözülmemiş bir konu olarak işlenmektedir (Camison ve Monfort-Mir, 2012; Hall ve Williams, 2008; 

Hjalager, 2010). 

Başarılı bir inovasyon rekabetinin yüksek olduğu bir pazarda faaliyet gösteren bir turizm firması için 

daha yüksek kâr, ürünün veya turizm deneyiminin değerini artırmayla alakalıdır. Müşterinin algıladığı 

kalitenin fiyatına (maliyet) oranı noktasında başarılı bir inovasyon kaliteyi artıran veya fiyatı düşüren bir değer 

artışıdır (Weiermair, 2006). 

Bir çıktı olarak inovasyon veya inovasyon performansı, yeni bilginin oluşturulması veya mevcut bilginin 

yeni kombinasyonlarının işletmede yeniliğe dönüşmesidir. Bu dönüşüm inovasyon performansı olarak 

anlaşıldığında, bilgi geliştirme yeteneğinin gözle görülür bir sonucudur. Ayrıca ürün, süreç, pazarlar veya yeni 

örgüt tiplerinin girişi için bilginin kullanılması, kombinasyonu ve sentezlenmesi sürecidir (Camison ve 

Monfort-Mir, 2012). 

 “Avrupa 2020” stratejisi Birlik ülkelerinin 2010 yılından 2020 yılına yapılması planlanan stratejik bir 

belge niteliğindedir. Bu strateji Avrupa Briliği’ni Lizbon Stratejisi uygulamalarının kaldığı yerden alıp, birliğin 
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gelecek 10 yılına kılavuzluk yapma hedefini oluşturmaktadır. Bu stratejinin temelinde “akıllı”, “sürdürülebilir” 

ve “kapsayıcı büyüme” yatmaktadır. Yine bu stratejide, Birliği 2020 yılına götürürken ölçülebilir 5 ana hedef 
belirlenmiş ve bu doğrultuda gerçekleştirmesi için 7 temel uygulama oluşturulmuştur. “Yenilikçilik Birliği”, 

bu 7 temel uygulamanın birini oluştururken araştırma ve yenilikçilik ana hedefi olan GSMH’dan Ar-Ge’ye 

yüzde 3’lük bir pay ayrılmasını, 3,7 milyon iş yaratılmasını ve 2025 yılına gelindiğinde yıllık GSMH’yi 800 
milyon Avro civarında arttırmasını öngörmüştür. Öte yandan birliğin evrensel boyutta araştırmacı, girişimci 

ve firmaya sahip olması ve pazar payının yüksek olması gibi avantajlarının yanı sıra karşılaştığı temel bir takım 

sorunlar da yok değildir (ab.gov, 2016). Bunlar; 

• Bilgi Tabanına Yetersiz Yatırım: Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin bilgi altyapısı 

yatırımlarında birliği geride bırakması; Çin’in de birliği yakalaması 

• Yetersiz Çerçeve Koşullar: Finansal imkanlara erişimin istenilen düzeyde olmaması, Fikri Mülkiyet 

Haklarının maliyetlerinin yüksek olması ve kamu ihalelerinde etkinliğin yeterince olmaması, 

• Yüksek Parçalanma ve Maliyetli Tekrarlar: Kaynakların benzer faaliyetler için bir alana toplanarak 
israfının azaltılması gerekliliğidir. 

 

TURİZM VE İNOVASYON 
Seyahat ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve bunların fiyatlarındaki düşüş turizmi oldukça 

geliştirmiş; ürün yelpazesi de gelişmelere bağlı olarak genişlemiştir (Türkmendağ vd., 2015). Gelişen bu 
sektörel gelişmeler ışığında inovasyon, piyasa ekonomilerinde büyüme motorudur. İnovasyon kabiliyeti 

sadece bireysel şirketlerin yaşayabilmesi için değil aynı zamanda modern bir ülkenin tüm ekonomisi için 

önemlidir. Bu durum diğer alanlarda olduğu kadar turizm alanındaki inovasyonlar için de geçerlidir. Zira 
turizm endüstrisi inovasyon sürecini pozitif ve negatif yönlü etkileyen bir dizi özel karakteristiklere sahiptir. 

Talep yönü, heterojen mal özelliği, kısa ömürlü endüstri yapısı, birçok sektör ile ilişkili olması ve kendine has 

coğrafik boyutu turizmi diğer sektörlerden ayrıştırmaktadır (Keller, 2006).  
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Şekil 1. Turizmde Ürün ve Süreç İnovasyonu 

Kaynak: (Weiermair, 2006, s. 63) 

Hedefler 

Düşük Maliyet 

Artan Kâr 

Artan Müşteri Değeri 

Taşıyıcılar 

Müşteriler 

Rekabet 

Endüstride Liderlik 

Engeller 

Zaman, Para ve Beceri Eksikliği 

Risk Almama 

Teknolojiden Kaçma 

Bürokrasi 

Geleneksel Düşünceler 

Ürün İnovasyonu 

Dış Yiyecek ve İçecek Sağlamada Yeni 

Ürünler 

Otel Odasında Daha Konforlu Donanım 

Yeni Sağlık Merkezi Donanımı ve 

Uygulamaları 

Yeni Mimari/Dizayn 

Müşteri Bağlılık Programları 

Fiyat İnovasyonları 

Süreç İnovasyonu 

Bilgi Teknolojileri (İnternet, rezervasyon 

sistemleri vs.) 

Yeni Kontrol Sistemleri 

Firmaların Yeniden Yapılanması 

Yeni Dağıtım ve Pazarlama Sistemleri 

Birçok Alanda İşbirlikleri 

Personelin İleri Seviyede Eğitimi 

Hizmeti En İyi Seviyeye Getirme 

Turizmde İnovasyon 
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Genel olarak turizm hizmetleri sermaye yoğundur ve dış ortaklara ve etkenlere bağlıdır. Yerel altyapı 

ihtiyacı, yerel halkın turizm hakkında olumlu düşünceleri ve yerel endüstrinin turizm için tedarikçi olması da 
önem arz eder. İş ve sermaye yoğun turizm endüstrisi; kaynak toplar, teknik bilgi satın alır ve ağlar kurarak 

riskleri azaltır. Bunun bir sonucu olarak yeni pazarlar ortaya çıkar, daha fazla kaynaklara yatırım olanakları 

artar ve girişimcilik seçenekleri ortaya çıkar. Bu durum dağıtım kanallarında ve pazarlamada bilgi teknolojileri 
temelli inovasyon maliyetlerini azaltır ve daha fazla müşteri değeri, pazar payı ve pazar genişlemesi sağlar 

(Weiermair, 2006, s. 58). 

Öte yandan ulaşımda yapılan temel inovasyonlar turizmde önemli etkiler yaratmıştır. Trenler, uçaklar 

ve otomobiller mesafeleri kısaltarak, seyahat zamanını ve maliyetlerini düşürmüştür. Bu inovasyonlar büyük 
turizm merkezlerinin oluşumunda, önemli mekansal büyümeye ve yeni pazarların açılmasına yol açmıştır 

(Keller, 2006). Turizmde deneyim tatilin çekirdeğini oluşturduğundan, destinasyonda faaliyette bulunan farklı 

turizm işletmeleri bu evre içinde birer aktör haline dönüşür. Bu süreç müşteriden sürekli öğrenme ve bilginin 
kazanılması olarak devam eder (Hjlager, 2002).  

Turizmde inovasyon genellikle Schumpeterci bir yaklaşımla turizm işletmelerine uygulanan ampirik 

araştırmalara odaklanmıştır (Camison ve Monfort-Mir, 2012; Erdem, Gökdeniz ve Met, 2011; Novelli, 
Schmitz ve Spencer, 2006) Bazı çalışmalar ise pazar ve firma karakteristiklerinin artan ve radikal inovasyon 

üzerine etkisini keşfetmeye yöneliktir (Hjlager, 2002; Martinez-Ros ve Orfila-Sintes, 2012; Mattson, Sundbo 

ve Fussing-Jensen, 2005).  

Bu çalışma ile inovasyon harcamaları ve turizm gelirleri ilişkisi ilk defa irdelenmek suretiyle 
araştırmacılara ışık tutulması amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve inovasyon sürdürülebilir bir ekonomik gelişim için önemli bir yer 

tutmaktadır. Turizm sektöründe sürekli değişen çevresel ve rekabet koşulları, ve yüksek bilgi teknolojileri 
yapısı inovasyonel faaliyetleri gerekli kılmıştır. Mevcut literatür inovasyon araştırmalarını ve turizm ile olan 

bağlantılarını veri kısıtı ve araştırmaların sınırlı oluşu gibi nedenler ile firma boyutunda incelemiştir. Özellikle 

turizm alanında bölgesel ve ülkesel boyutta inovasyon faaliyetlerinin etkileri ve ilişkileri araştırma sahasına 

dahil edilmemiştir. Bu açıdan makro düzeyde yapılan inovasyon harcamalarının turizm gelirleri ile ilişkisini 
irdeleyen bu çalışmada turizm sektörünün heterojen yapısı ve diğer sektörlerle olan yakın ilişkisi sadece turizm 

sektöründe değil ekonominin tamamında yapılan inovasyon harcamaları göz önünde bulundurulmuştur. 

Araştırmanın ana kütlesi Avrupa Birliği ülkeleri olurken çalışma 31 ülke üzerine yapılmıştır. Veri seti 
EUROSTAT’ın yayınladığı “2012 yılında makine, ekipman ve yazılım ediniminde harcamalar”, “2012 yılında 

dış bilgi ediniminde harcamalar” ve “2012 yılında diğer inovasyon faaliyetleri (dizayn, eğitim, pazarlama ve 

diğer ilişkili faaliyetler) için harcamalar” başlıkları altında ve toplam inovasyon harcaması değişkeni altında 
toplanmıştır.  

Ayrıca aynı bölümden elde edilen “2012 yılında yapılan dış Ar-Ge harcamaları” ve “2012 yılında 

yapılan iç Ar-Ge harcamaları” da toplam Ar-Ge harcamaları değişkeni olarak alınmıştır. EUROSTAT’daki 

inovasyon faaliyetleri ve inovasyon sonuçları Community Innovation Survey (CIS) aracılığı ile toplanan 
veriler ana kaynak olarak farklı kaynaklardan toplanmıştır. CIS, 10 kişiden fazla çalışanı bulunan Avrupa 

işletmelerinin dahil edildiği tüm üye ülkelerin ulusal istatistik ofisleri aracılığı ile toplanan bilgilerin 

performanslarını ve inovasyon stratejilerini belirleyen Avrupa seviyesinde bir araştırmadır. Bu araştırma 30 
ülkeden yaklaşık 250,000 firmayı ilgilendirmektedir. AB ülkeleri 2012 için turizm gelirleri veri setini 

oluşturmak için Dünya Turizm Örgütü’nün yayınladığı istatistikler baz alınmıştır (http://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427).  

Araştırmanın problem cümlesinden yola çıkılarak hazırlanan hipotezi şu şekilde kurulmuştur: 
H1: AB ülkelerinde inovasyon harcamaları ile turizm gelirleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Bu hipotezin testi için Pearson korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Korelasyon 
analizi ile iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı ve derecesi ortaya konulurken regresyon analizi ile de 

bağımlı değişkende meydana getireceği değişim belirlenmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Araştırmada inovasyon harcamaları ve Ar-Ge harcamaları ile turizm gelirleri ilişkisi Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Şekle göre değişkenler arasında ülke bazında benzer bir değişme söz konusudur. İnovasyon 

harcamaları ve turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için basit doğrusal regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Regresyon analizinin ön şartı olan korelasyon analizi sonuçları ise tablo 1’de özet olarak 

sunulmuştur. Söz konusu değerler değişkenler arasındaki ilişkilerin p<.01 ve p<.05 anlamlılık düzeyinde 

ilişkilerin pozitif veya negatif yönde gerçekleşip gerçekleşmediğini göstermektedir. Buna göre ülkeler bazında 
turizm gelirleri ile tüm inovasyon ve Ar-Ge harcamaları arasında yüksek oranda korelasyon ilişkisi olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla verinin regresyon analizi için uygun olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 1. İnovasyon Harcaması, Ar-Ge Harcaması ve Turizm Gelirleri (Bin Euro) 
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Tablo 1. Değişkenler Arası Pearson Korelasyon Değerleri Tablosu 

 Makine, 

ekipman ve 

yazılım 

ediniminde 

harcamalar 

Dış bilgi 

ediniminde 

harcamalar 

Diğer 

inovasyon 

faaliyetleri 

için 

harcamalar 

Dış Ar-Ge 

harcamaları 

İç Ar-Ge 

harcamaları 

Dış bilgi 

ediniminde 

harcamalar 

,851**     

Diğer inovasyon 

faaliyetleri için 

harcamalar 

,895** ,889**    

Dış Ar-Ge 

harcamaları 
,725** ,846** ,756**   

İç Ar-Ge 

harcamaları 
,859** ,910** ,905** ,955**  

Turizm Gelirleri ,514** ,674** ,423* ,723** ,641** 

** 0.01 seviyesinde korelasyon ilişkisi vardır (Çift taraflı). 

* 0.05 seviyesinde korelasyon ilişkisi vardır (Çift taraflı). 

 

Öte yandan araştırma modelinde yer alan bağımsız değişken olan inovasyon harcamaları ile bağımlı 

değişken olan turizm gelirleri regresyon analizine tabi tutulmuştur. Tablo 2’de ise bağımsız değişken ile 

bağımlı değişken arasında anlamlılık düzeyi p<0.05’in altında belirlenmiştir. Dolayısıyla inovasyon 
harcamalarının turizm gelirleri üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır (p=0,004<0,05). Regresyon analizi 

sonuçlarına göre R2 değeri (0,25) ve F değeri (9,7) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç literatür ile paralellik 

gösterdiği söylenebilir.  

 

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları 

R R2 Düzeltilmiş 

R2 

Tahminin 

Standart Hatası 

Değişim İstatistikleri Durbin-

Watson R2 

Değişimi 

F 

Değişimi 

sd1 sd2 P değeri 

,501a ,251 ,225 10539957,67946 ,251 9,734 1 29 ,004 1,211 
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Tablo 3. Regresyon Katsayı Değerleri 

 Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

t P değeri 

B Standart Hata Beta 

Sabit 7593260,377 2050217,319  3,704 ,001 

Inovasyon 

Harcamaları 

,494 ,158 ,501 3,120 ,004 

a. Bağımlı Değişken: Turizm Gelirleri 

 

Tablo 3’e göre inovasyon harcamaları ile turizm gelirleri arasında pozitif (0,494) bir ilişki söz 
konusudur. T- değerinden bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (t=3,12, p=0,004). 

Dolayısıyla H0 hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifade ile, AB ülkelerinde inovasyon harcamaları ile turizm 

gelirleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki için basit doğrusal regresyon formülü ise şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

Y= β0+β1*x+ε 

    Turizm Geliri = 7593260,377 + 0,501 * İnovasyon Harcaması + 2050217,319 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

İnovasyon faaliyetlerinin artması ile geleneksel turizm ürünlerinin yerini daha yenilikçi ve 

farklılaştırılmış ürün ve hizmetler almaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte artan ticari ilişkiler ve dışa açık 
kalkınma stratejileri ülkelerin rekabet gücünü de yükseltmiştir. Turizm sektörü de bu değişime kayıtsız 

kalamamış dinamik bir dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu dönüşüm süreci içerisinde turizm işletmeleri rekabet 

edebilmek için ürün, hizmet, pazarlama, süreç, teknoloji ve organizasyonel inovasyona yönelmiştir (Işık ve 
Keskin, 2013). 

Bu çalışmada inovasyon harcamaları ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiler 2012 yılı için Avrupa Birliği 

ülkeleri bazında regresyon analizi ile test edilmiştir. 31 ülkenin dâhil olduğu gruba yapılan regresyon analizi 
sonucunda elde edilen bulgular, inovasyon harcamaları ile turizm gelirleri arasında çift yönlü bir ilişkinin 

varlığına işaret etmektedir. Bu durum ülkelerin daha fazla inovasyon faaliyetinde bulunmaları halinde turizm 

gelirlerini artıracağı ve turizm gelirleri arttıkça da inovasyon faaliyetlerinin yoğunlaşacağı biçiminde 

yorumlanabilir. Yani harcama şekillerinin turistleri destinasyonda veya diğer çevrelerde formel veya informel 
yapılarda bir kalıp haline getirirken bu sayede işletmeler bilgi ve ilham transferi yoğunlaştırmaktadır (Hjalager, 

2010, s. 7).  

Ar-Ge ve inovasyon günümüz ülkelerinde ekonomik büyümenin temel bir dinamiği konumundadır. 
İnovasyon politikalarının temelinde AB üye ülkelerinin teknolojik altyapılarını geliştirmek kaydıyla rakipleri 

karşısında rekabet gücünü artırarak Avrupa Birliği ülkelerini yüksek oranda bilgiye dayalı bir ekonomiye 

dönüştürmek vardır. Bu bağlamda “İnovasyon Birliği”, bu 7 ana girişimden birini oluştururken odağında 

araştırma ve yenilikçilik boyutları yatmaktadır. “Araştırma ve inovasyon” Avrupa 2020 temel hedefini 
oluştururken diğer tüm hedef ve girişimler ile de yakın ilişkisi söz konusudur. Bu ortaklıklar belli bir sektörden 

ziyade, belli bir sorunun çözümüne odaklı bütün paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan multidisipliner 

yapılardır (ab.gov, 2016). Bu ortaklıklar birçok sektörü etkilediği gibi turizm endüstrisi de etkilemktedir. Bu 
araştırmanın sonuçları ile paralel olarak turizm endüstrisinin heterojen yapısı ve çok fazla işkolunu ile ilişkisi 

farklı sektörlerde yapılan inovasyon faaliyetlerinin sektöre dolaylı etki yarattığı söylenebilir. Ayrıca turizmin 

teknoloji ağırlıklı bir endüstri oluşu dolayısıyla turist davranışlarındaki değişimler, satın alma alışkanlıklarının 
internete ve Web 2.0 gibi özelliklere yönelmesi küresel dağıtım kanallarının ve elektronik aracıların önemini 
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arttırmış inovasyon faaliyetleri turizm işletmelerinin rekabet edebilmesi için hayati önem oluşturmuştur. 

Dolayısıyla küreselleşen dünyada turizm işletmeleri ayakta kalabilmek için bilgiye dayalı inovasyon yapmalı 
veya bunu satın alma girişimlerini arttırmalılardır. Ülke ve bölgesel boyutta ise turizm endüstrisi için bu çift 

yönlü ilişki göz önünde bulundurularak devletler ulusal inovasyon stratejilerini bu yönde geliştirmelilerdir. 

Son olarak bu araştırmadan elde edilen sonuçlar Yaylalı vd. (2010) ve Işık, (2010) çalışmalarının genel 
sonuçları ile örtüşmektedir.  
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ÖZET 

Kalkınma, genel olarak, bir ülkenin milli gelir düzeyindeki sürekli artışa paralel olarak ekonomik, sosyal 

ve siyasal yapısında değişimleri içeren bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Bölgesel kalkınma için sadece 
sanayi değil aynı zamanda turizm gereklidir. Bu doğrultuda turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi incelenmiş 

bölgesel kalkınma amacıyla alternatif turizm faaliyetlerine yönelik yatırımların gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Alternatif turizm, turizmde kaynak olarak güneşin, denizin ve sahillerin kullanıldığı kitle 
turizmine alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. Alternatif turizm kavramı genel 

olarak eko turizm ve kültürel turizm çeşitlerini aynı çatı altında toplayan bir turizm formudur.Bu bağlamda 

alternatif turizm bölgesel kalkınma hedefi için önemli bir araç haline gelebilmektedir. Sahip olduğu zengin 

turizm potansiyeli, Türkiye’de turizme dayalı yerel ve bölgesel kalkınma için imkânlar sunmaktadır. Bu 
çalışmada,  alternatif turizm ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişki teorik olarak incelenecek ve Erzincan 

bölgesindeki alternatif turizmin bölgesel kalkınmaya olan etkisi değerlendirilecektir. Erzincan ilinin 

çevresinin, doğal, sosyo-kültürel ve rekreasyonel turizm kaynaklarını ortaya koyarak bu çeşitliliğin Erzincan 
ilinin bölgesel olarak kalkınmasında destekleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Bölgesel Kalkınma, Erzincan 

 

THE EFFECT OF ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES IN THE 

REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF ERZİNCAN 
 

ABSTRACT 

In general, development is considered as a process which includes the changes in a country's economic, 

social and political structures in paralel with the continuous increase in national income. Not only industry but 
also tourism is necessary for regional development. In this regard, the impacts of tourism on regional 

development have been investigated and the need for investment in alternative tourism activities has been 

taken into consideration. Alternative tourism is a concept dealing with developing tourism types as an 
alternative to mass tourism in which the sun, seas and beaches are used as tourism sources. The concept of 

alternative tourism is in general a kind of tourism that assembles eco-tourism and cultural tourism activities 

under the same roof. In this context, alternative tourism can be an important means for regional development. 

The rich tourism potential in Turkey offers opportunities for local and regional development. In this study, the 
relationship between alternative tourism and regional development will be held theoretically and the impacts 

of alternative tourism in Erzincan on regional development will be evaluated. The natural, socio-cultural and 

recreational tourism resources of Erzincan region will be revealed and the contributions of this diversity in 
Erzincan to regional development will be argued. 

Keywords: Alternative Tourism, Regional Development, Erzincan,
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KONYA’DA ALTERNATİF TURİZMİN YENİ MEKÂNI: DERBENT 

ALADAĞ KAYAK MERKEZİ 
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e-posta: a.dinc@konya.edu.tr   

ÖZET 

Dünya’da ve Türkiye’de değişen turizm algısı alternatif turizm türlerinin her geçen gün daha çok ilgi 
çekmesini sağlamıştır. Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kış sporları, yaz turizmine kıyasla ülkemizin 

birçok yöresinde yapılmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak son yıllarda pek çok ilde yeni turizm 

yatırımları yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; son yıllarda turizm yatırımları almaya başlayan Konya’nın 

Derbent İlçesi’ndeki Aladağların turizm potansiyelini ortaya koymaktır.  
Çalışmada yöntem olarak, literatür taraması yapıldıktan sonra, saha çalışmaları yapılmış, ilçenin ve 

özellikle Aladağ yöresinin alternatif turizm potansiyeli irdelenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise Derbent 

Aladağlarda sürdürülebilir alternatif turizmi geliştirmek adına, konuyla ilgili stratejik yönelim veya özel 
araçlar, eylemler olup olmadığı incelenmiş, bu konuda öneriler sunulmuştur.  

Türkiye’de yüzölçümü en büyük şehir olan Konya; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde topraklara 

sahiptir. İki milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biridir. Şehir son 

yıllarda farklı alternatif turizm kollarında da gelişmeler göstermiştir. 
Aladağ ise 2385 metre rakıma sahip olup kar kalitesi, kar kalınlığı, karın yerde kalma süresi gibi kriterler 

bakımından kış turizmi için uygundur. Gerekli altyapı çalışmalarının yapılmaya başlandığı yörede bu yıldan 

itibaren yerli ve yabancı turist beklenmektedir. Konya’da başka bir kayak merkezinin olmaması, Konya’ya 
sadece 50 km mesafede bulunması, Konya’da sporcuların ve öğrencilerin fazla olması bu yöreyi daha cazip 

hale getirmektedir.  

Anahtar kelimeler: Alternatif Turizm, Konya Derbent, Aladağ, kayak  

 

NEW PLACE OF ALTERNATIVE TOURISM IN KONYA: DERBENT 

ALADAĞ SKI CENTER 
 

ABSTRACT  

Changing tourism perception in Turkey and in the world has led to attract more attention of alternative 

tourism types with each passing day. Winter sports which is one of the alternative tourism types is being done 

in many parts of our country compared to summer tourism. As a result of this new tourism investments in 
many provinces in recent years have been invested in. The purpose of this study is revealing tourism potential 

of Aladağlar in the Derbent District Konya which have been taken investment.  

Literature review as a method was used and done a field study. Also alternative tourism potential of 

the district especially Aladağ region have been examined. To improve the sustainable alternative tourism 
examined whether there are strategic tendency, special instruments, actions about issue or not and given 

suggestions about  this issue in the conclusions and recommendations part. 

Konya has the largest acreage in Turkey as a city and has lands in Central Anatolia and the 
Mediterranean region.Konya with its population over two million is one of the most important religious 

tourism centers in Turkey. City has improved in alternative tourism branches in recent years. 

Aladağ has an altitude of 2385 meters and in terms of criteria such as snow quality, snow thickness, 
snow cover duration are suitable for winter tourism. In the region the necessary infrastructure works have 

begun and as of this year is expected to domestic and foreign tourists. The lack of another ski center in Konya, 

being only 50 km of distance from Konya, being many athletes and students in Konya make this region more 

attractive.  
Keywords: Alternative tourism, Konya Derbent, Aladağ, Ski Center 
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1. GİRİŞ 

 
1.1. Çalışma Alanının Coğrafi Konumu 

Çalışma alanını oluşturan Derbent İlçesi; İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’nde Konya’ya bağlı 

bir yerleşim yeridir. Konya İl merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe; doğusunda 

Selçuklu,  güneybatısında Beyşehir, kuzeybatısında Ilgın, güneyinde Meram ilçeleri ile komşudur. Derbent; 
32° 14′-32° 30′ doğu meridyenleri ile 37° 55′-37° 58′ kuzey paralelleri arasında yer alır. Değişik kaynaklarda 

ilçenin yüzölçümü farklı verilmiş olmakla birlikte (302 km2) su yüzeyleriyle birlikte toplam yüzölçümü 442 

km2 ’dir.  

 

  
Şekil 1. Derbent İlçesi’nin Konumu    Şekil 2. Derbent İlçesi’nin Fiziki Haritası 

Osmanlı Döneminde “Derbent” kelimesi teşkilat anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda, dağlar 

üzerindeki geçitlerde ve boğazlarda kullanılan karakollara “derbent” denilmiştir. Bu sebeple çalışma sahası bu 
özelliklere sahip önemli bir yerleşim yeridir.  

 

1.2. Tarihi  

Eski bir tarihi geçmişe sahip olan Derbent, Selçuklular döneminde “Eşrefoğulları Beyliği” sınırları 

içinde kalmıştır. Eşrefoğulları Beylik sınırları; Beyşehir ve Seydişehir'den sonra, Ilgın, Bolvadin ve Derbent 

sınırlarını içine alır. Bozkır, Şarkîkaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Kıreli, Doğanhisar ve hatta Çal gibi şehirler de 

zaman, zaman beylik sınırlarına dâhil olmuştur. Derbent daha sonra, Osmanlı ve Karamanoğulları Devletleri 
arasında sık sık el değiştirmiştir. Karamanoğulları Beyliğinin sona ermesiyle birlikte Derbent kesin olarak 

Osmanlı Devleti'ne dahil olmuştur. 18. asırda imparatorluk sınırları içindeki Derbent teşkilatları bozulmaya 

başlamıştır. Bu bozulma eski adı Konya Tatlarhisarı olan Derbent için de geçerlidir. Bozulma sonucunda, 
Tanzimat Devrinde yeni kurulan Zaptiye İdaresine bağlanan Derbent, bundan sonra da sadece “Derbent” 

ismiyle anılmaya başlanmış, kayıtlara da “Derbent” geçmiştir. İlçe kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 1990 

yılında resmen kurulmuş olup, bu tarihte fiilen hizmete başlamıştır. 
 

1.3.  Coğrafi Özellikler 

Bir bölgenin fiziki coğrafya özellikleri ile o bölgede yapılan turizm çeşitleri arasında sıkı bir ilişki 

bulunmaktadır. Bir bölgede yapılan turizm çeşitleri bölgenin jeolojik, jeomorfolojik özellikleri, iklim şartları, 
bitki ve hayvan türleri, yöredeki yaban hayatından endemik tür gibi pek çok özelliğe göre şekillenmektedir. 

Bugün Konya ili Derbent ilçesinde kayak turizminden dağcılığa, yamaç paraşütünden avcılığa pek çok turizm 

çeşidi yörenin fiziki özellikleriyle ilişkilidir.  

 
1.3.1. Topoğrafik Özellikler 

Derbent topografik olarak dağlık bir özellik göstermekte olup ilçenin 2/3’ünü dağlık kesimler oluşturur. 
İlçenin kuzeyinden başlayıp Ilgın yoluna kadar uzanan Saracık Ovası ve kuzeydoğusunda yer alan 

Çukurçimen, önemli düzlük alanları teşkil eder. Köyler ise genelde yamaçlarda kurulmuştur. Pliyosen ve 
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Neojen yaştaki kayaçlarla kaplı olan ve insanların olumsuz faaliyetleri sonucunda çıplaklaşmış araziler 

mevcuttur. Derbent topraklarında eğim % 12-30 arasında değişmektedir. İlçe merkez rakımı 1350 metredir. 
Derbent’in en büyük yükseltisi, araştırmamıza da konu olan ilçenin güneydoğusundaki Aladağ’dır (2.385 m). 

III. jeolojik zamanda Alp-Himalaya orojenezindeki kıvrılma hareketleri sırasında ortaya çıkmıştır. Bu dağ, 

Derbent-Kızılören sınırını oluşturmaktadır. Bazı bölümleri dışında genellikle çıplaktır. Eteklerinde çam, ardıç 
ve meşe vardır. 

Bunun haricinde ilçenin kuzeydoğusunda Morbel Dağları yer alır (1.900 m). Ablağı Dağı (1.850 m.) ve 

Dikmen Dağı (1.750 m.)’dır. Ayrıca bu dağlık sahaların arasında yaylalar yer almaktadır. İlçedeki en önemli 

ovalık saha Çukurçimen ovası olup önemli bir tarım sahası durumundadır. İlçedeki önemli yaylalar ise 
Uzundere, Bellikli ve Pınarcık yaylalarıdır.  

İlçenin jeolojik yapısını stroktorono volkanik kayaçlar oluşturmaktadır. Granitik enjeksiyonları vuku 

bulmuştur. Metamorfik kayaçlar, intrüzifler ve ofilitler havzanın temelini oluşturur. Bunun üzerine diskordant 
olarak Tersiyer yaşlı tabakalar gelir. Alpin faz bölgede etkilidir. Aladağ bu şekilde oluşmuştur. En üstte 

bulunan ve en yaygın olan formasyonlar karasal Neojen yaşta olup, altta Miyosen, üstte Pliyosen’den 

müteşekkildir. Bölgenin batısı daha erken oluşmuştur. Doğu kesimlerin oluşumu Tersiyer sonuna kadar 
süregelmiştir. Derbent topraklarının yüzde seksenini demirce zengin, kırmızı killi topraklar oluşturmaktadır. 

Ayrıca kumlu, tınlı topraklar ve kalkersiz kahverengi orman toprakları da bulunmaktadır. 

 

1.3.2. İklim ve Bitki Örtüsü 

Derbent’te kışları çok soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklim hâkimdir. İklim 

olaylarına bağlı olarak ilçede bozkır (step) bitki örtüsü hâkimdir. En fazla yağış ilkbahar aylarında görülür. 

Yüksek kesimlere doğru belli alanlarda çam ormanları da görülmektedir. 
 

1.3.3. Hidrografya 

Derbent’in önemli bir akarsuyu yoktur, akarsuların varlığı tamamen yağışlara bağlı olduğundan 

mevsimlik çay ve dereler görülür. Yağışı bol olan mevsimlerde dere ve çayların suyu zengindir. Hamit Çayı, 
Köyönü Çayı, Karalar Çayı, Alişar Çayı, Kirazlı Köy Deresi ve Özyol Deresi ilçenin başlıca çay ve derelerini 

oluşturur. Pınarlı, Derecik, Çiğdemli, Ardınçlı önemli küçük derelerdir. Akarsuların su toplama havzası 

genellikle Derbent ve civarıdır. Derbent ilçe sınırları içerisinde doğal göl bulunmamaktadır. Şu anda ilçe 
merkezinde iki, Çiftliközü Kasabası’nda bir tane baraj gölü bulunmaktadır (Derbent, Alişar ve Çiftliközü 

Göletleri). İlçedeki en önemli hidrografik kaynak Derbent Göletidir. 1995 yılında yapımı tamamlanan Alişar 

Göleti, Aladağ, Ablağı ve Dikmen Dağı’ndan akan akarsulardan kaynağını alır. Sulu tarım bu göletler ile 
yapılmaktadır. Dere boyları oldukça yeşildir.  

Bu dereler ve göletler sportif olta balıkçılığı, kamp karavan, mesire yerleri,  trekking alanları olarak 

kullanılmaktadır. 

 
1.4.  Ulaşım 

Konya'ya uzaklığı Beyşehir yolundan gidilip Ilgın sapağından ulaşım sağlanırsa 78 km olup ana yolu 

bu istikamettir. Fakat yine Beyşehir yolu istikametinde giderken Altınapa barajına inmeden sağa girilir ve 
Başarakavak yolu kullanılırsa mesafe 55 km’dir fakat bu yol çok dar ve virajlıdır.  

 

1.5.  Nüfus 

Derbent’in nüfusu 1985 yılında 10.761, 1990 yılında 22.111, 1997 yılında 13.151, 2000 yılında da 

19.120 olarak tespit edilmiştir. 1997 nüfus sayımında görülen nüfus azalmasının sebebi, 1990 sayımında 

Derbent’e bağlı olan Tepeköy, Selahattin ve Güneyköy’ün Derbent’ten ayrılıp, Konya’ya bağlanmasıdır. 2007 

yılında 5.819 kişi olan nüfus, 2010 yılında 5.262 kişiye ve 2015 yılında ise 2.149 erkek, 2.292 kadın olmak 
üzere toplam 4.441 kişiye düşmüştür. Bu da bize ilçe nüfusunun sürekli eriyerek, göç verdiğini göstermektedir. 

Yapılacak turizm yatırımları bölge ekonomisini canlandırıp göç olayını durduracak hatta göçü geri 

döndürebilecektir. 
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2. YÖNTEM 

 
Çalışmanın materyali Konya İli Derbent İlçesi’nin kırsal bölgeleri olup, yöntem olarak, literatür 

taraması yapıldıktan sonra ilçenin ve özellikle Aladağ yöresinin alternatif turizm potansiyeli irdelenmiştir. 
İlçenin alternatif turizm potansiyelini oluşturan öğelerin başlıcaları kısaca tanıtıldıktan sonra GZFT analizi 

yapılmış ve ilçe ölçeğinde kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir. 

Araştırma kapsamında veri toplama araçları görüşme, gözlem ve doküman analizidir. Bunun yanısıra 
saha çalışması yapılmış bizzat Aladağ kayak merkezine gidilerek yerinde incelemeler yapılmıştır. Bu tür 

araştırmalarda birden fazla veri toplama aracından yararlanılması bulguların daha güvenilir ve daha kapsamlı 

olmasını sağladığı gibi araştırmanın geçerliliğini de arttırmaktadır.  

 

3. BULGULAR 
 

3.1. Derbent İlçesi’nin Turizm Potansiyeli 

Konya’nın 31 ilçesinden biri olan Derbent; alternatif turizm potansiyeli yüksek bir ilçedir. İlçede pek 

çok turizm çeşidinin yapılabilecek durumda olmasına rağmen turizmin çok geliştiği söylenemez. Ancak son 

yıllarda yapılan yatırımlarla ilçede turizm adına bir farkındalık oluşmaya başlamıştır.  Derbent Konya il 
merkezine yakın bir noktada ekoturizm potansiyeli yüksek olan bir konumdadır. İlçede kayak turizminden 

yaylacılığa, trekkingden yamaç paraşütüne kadar farklı turizm çeşitleri yapılabilmektedir. Özellikle son 

yıllarda Aladağ bölgesindeki kayak merkezi çalışmaları hız kazanmış ve bu konuda önemli adımlar atılmıştır. 
Başta Derbent Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi 

kurumların çalışmaları sonucunda bölge kış turizmi için önemli bir cazibe merkezi olma yolunda 

ilerlemektedir. Bölge; Konya, Beyşehir ve Ilgın turizmi ile entegre edildiği taktirde Doğanhisar ve Hüyük ile 
beraber önemli bir alternatif turizm bölgesi olacaktır.  

 

3.1.1. Alternatif Turizm 

Turizm Bakanlığı Turizm Terimleri Sözlüğünde Alternatif turizm; Sosyal ve ekonomik uyuma, yerel ve 
yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden 

turizm çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Kitle turizmine tepki biçiminde, onun alternatifi olarak doğmuştur. Bu 

nedenle, kitle turizmi “hard-sert” olarak nitelendirilirken, alternatif turizm “soft-yumuşak” olarak tanımlanır. 
Ayrıca yeşil, kırsal ve ekoturizm gibi isimlerle de tanımlamaktadır. (Tekeli: 2001; 4) 

Ekoturizm, kitle turizminin olumsuz etkisini en aza indirebilme olanağı yarattığı sürdürülebilir kaynak 

yönetiminde bir inceleme alanı olarak dikkate alındığı için alternatif turizm olarak adlandırılmaktadır. Turizm 

Bakanlığı Alternatif turizmi şu başlıklar altında değerlendirmektedir. (Çağatay, Yurdaer ve Kırış 2002,204). 
 

1.  Dağ ve Kış Turizmi, 2. Yayla turizmi 3. Ornitoloji (Kuş Gözlemi) 4. Foto Safari 5. Çiftlik turizmi, 

6. Botanik turizmi, 7. İnanç turizmi, 8. Av turizmi, 9. Termal turizm, 10. Mağara turizmi  
 

3.1.2. Kış Turizmi  

Turizm sektörünün önemli kollarından biri olan kış turizmi, bu sektörde önemli değere sahiptir. 

Turistlerin kış turizmi için kayak merkezlerinde tercihlerindeki önemli faktörler incelendiğinde, ziyaretçilerin 
fiyat unsuruna ek olarak pistlerin imkânları, manzara, tesis görünümü, tesis yaygınlığı, aktarım süresi ve tesisin 

sunduğu sosyal aktiviteler gibi etkenleri göz önünde bulundurdukları görülmektedir. Kayak turizmi denince 

ilk akla gelen bölgelerden biri olan Avrupa, sahip olduğu kayak merkezi sayısı, pist uzunluğu ve lift sayısı ile 
dünyada ilk sırada yer almaktadır. Turizm sektörünün dönüşüm sürecinde kayak turizminde ön plana çıkan 

ülkeler arasında gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinin (Bulgaristan, Sırbistan vb.) yanı sıra Türkiye de yer 

almaktadır. Hâlihazırda, Türkiye’de Bakanlar Kurulu tarafından, Turizm Teşvik Kanunu’na dayanarak ilan 

edilmiş kış sporlarına elverişli 12 bölge bulunmaktadır. 
Türkiye’de bulunan Uludağ Kayak Merkezi (Bursa), Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum), Kartalkaya 

Kayak Merkezi (Bolu), Davraz Kayak Merkezindeki (Isparta) kış ve dağ turizmleri örnek alınıp bu çerçevede 
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planlanan Konya Derbent Aladağ Kayak Merkezi projesi bölge ve ülke ekonomi ve turizmine önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

3.1.2.1. Aladağ Kış Sporları ve Turizm Merkezi  

Derbent İlçesi Konya İline sadece 50 km. mesafede olup; Beyşehir ilçe merkezine ve Ilgın ilçe 
merkezine de yine yaklaşık 50 km. mesafede yer almaktadır. Konya; Selçuklu’ya yıllarca başkentlik yapmış, 

tüm dünyaya hoşgörü ve barışı yayan Hz. Mevlana’nın türbesinin bulunduğu, farklı inançların iç içe olduğu 

inanç turizminde çok önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Konya Anadolu’nun orta yerinde tüm ticari 

yolların kesişme noktasındadır. Karayolu, hava yolu ve son olarak da yüksek hızlı tren ile büyük il 
merkezlerine ulaşımı son derece kolaydır. Bütün bu unsurlar Aladağ bölgesini daha cazip hale getirmektedir. 

Çünkü Konya ve yakın civarında kayak merkezinin olmaması burayı daha önemli kılmaktadır.  

Aladağ İle İlgili Bilgiler 
Yüksekliği : 2.385 m 

Konum : Afyon, Ankara, Aksaray, Eskişehir, Karaman, Isparta illerine komşu 

Ulaşım : Konya il merkezine 50 km 
Bitki örtüsü : Doğal çim, çam ve kevenle kaplıdır. 

Karın özelliği : Kristal kar ve toz kar 

Karın kalma süresi : 120 gün 
Pist uzunluğu : 11 km 

Etap sayısı : 2 Eğim : %25, %30 

Pist yönü : Kuzey  
Karın yağma süresi : 35 gün  

Aladağ İle İlgili yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar sonucunda8 Derbent Aladağ Kış 

Sporları ve Turizm merkezi onaylanmış ve Turizm Master Plan Vizyonu ortaya konulmuştur. Bu 

turizm master planına göre;  

Ulusal ve Uluslar arası spor olaylarına ve uzun vadede dünya şampiyonası, olimpiyat oyunları 

ev sahipliği yapacak, hatta dünyaca ünlü kayak merkezleriyle rekabet edecek Konya’yı Türkiye’nin 

kış sporları merkezi haline getirmektir. 

Projenin hedefleri ise; Konya ekonomisi ve nüfusu için sürekli gelir kaynağı oluşturmak, 500 

civarında iş imkanı, 1000 civarında gece konaklama, 75 milyon € doğrudan ve 100 milyon € dolaylı 

gelir etkisi yaratmak, yurt içi ve dışından gelecek ziyaretçiler için cazip bir sportif ve sosyal merkez 

oluşturmaktır. 

Aladağ ili ilgili raporlar, Kayak pistlerinin mekanik tesislerin konumlandırılması, diğer kış 

sporları alanlarının belirlenmesi, günübirlik ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, kayak merkezinin 

belirlenmesi, Yaz sporlarının belirlenmesi, Sosyal tesislerin belirlenmesi yapılmıştır. (Şekil: 3 ve 

Şekil: 4) 

                                                             
8 İl Genel Meclisi Başkanlığı Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 12-16.03.2012 tarih ve 12 nolu raporu, İl 

Genel Meclisi Bakanlığı Turizm Komisyonu Raporu 15.03.2012 Tarih ve 05 nolu raporu, T.C. Konya İl Özel İdaresi İl 

Genel Meclisi-Meclis Kararı 06.04.2012 Tarih ve 183 Karar Sayısı, Türkiye Kayak Federasyonu Aladağ Raporu 

06.06.2012 Tarih ve 1781 sayılı raporu, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 296 sayılı kararıyla 

Derbent Aladağ Kış Sporları Turizm Merkezi planı onaylanmıştır. 
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Şekil 3. Aladağ Kayak Tesisi Yerleşim Planı      Şekil 4. Aladağ Alp Disiplini Pisti Planı 

 

 
3.2. Aladağ Proje Kapsamında Planlanan Spor Aktiviteleri 

 
3.2.1. Planlanan Kış Sporları Aktiviteleri; Alp disiplini, Snowboard, Telemark, Kar uçurtması, Kar 

kızağı, Kart rafting, Serbest stil kayak, Kayak turları, Helikopter kayağı, Snowtubing (şişme plastik kızak), 

Kar motoru, Cross country (Kuzey disiplin), Biatlon Curling, Buz pateni, Kar ayakkabılı arazi yürüyüşü 

 
3.2.2. Planlanan Yaz Sporları Aktiviteleri ise: Golf, Dağ yürüyüşü (trekking), Tırmanma, Dağ 

bisikleti, Atletizm, Paraşüt, Yamaç paraşütü, Atla gezinti, Yaz kızak yolu (Toboggon), Dağ planörü, 

Paragliding ve hang-gliding (Uçurtma), Kros 
 

3.2.3. Aladağ Projesi Diğer İmkânları: Aladağ projesinin 1. Etabı tamamlandığında kayak pisti alanı 

75 hektar olup bu alanda, 2000 kişinin aynı anda kayak yapabilme imkânı, 1000 kişilik restoran, cafe ve 

yürüyüş alanı imkânı oluşması planlanmaktadır. Ayrıca günlük kapasite 10.000 kişi olup yapay karlama 
alanının 35 hektar olması planlanmaktadır. 

Projenin 2. Etabında ise kayak pisti alanı 150 hektara çıkarılıp bu alanda, 5000 kişiye aynı anda kayak 

yapabilme imkânı, 2000 restoran, cafe ve yürüyüş alanı imkânı oluşması planlanmaktadır. Ayrıca günlük 
kapasite 20.000 kişi olup yapay karlama alanının 75 hektar olması planlanmaktadır. 

Alp Disiplini Kayak: Alp disiplini (Alpine skiing ya da "downhill skiing") kar üzerinde kayaklarla 

birlikte yapılan, kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmenin temel olduğu bir yarışmadır. 1936 Kış 

Olimpiyatları ile birlikte Olimpiyat sporları arasına katılmıştır. Sporcular Olimpiyat ve Dünya şampiyonalarına 
katılabildiği gibi her sene Dünya Kupası yarışlarına da katılır. Dört önemli disiplin vardır. Bunlar; Slalom 

(SL), büyük slalom (GS), süper büyük slalom (super-G) ve iniş yarışlarıdır. 

Slalom en teknik ve yavaş kategoridir. Hız saatte 55 km ulaşır. İniş disiplini, bu disiplinin en hızlı 
yarışıdır. Hız saatte 100 km.yi bulur. Büyük slalom disiplini teknik, süper büyük slalom ise hız yarışması 

olarak kabul edilir ve iniş yarışlarına yakın hızlar elde edilir. Ayrıca aynı günde bir iniş, iki slalom yarışının 

yapıldığı ve burada sürelerin toplandığı bir kombine yarışma da yapılır. 
Serbest Stil Kayak: Serbest stil kayak, kayağın akrobatik bir spor biçiminde yapılan çeşidi. Serbest stil 

kayağın 2 ana türü "Mogul" ve "Aerial"dır. Üçüncü bir tür ise daha sınırlı bir şekilde uygulanan "Acro"dur. 

Mogul stilinde mogul adı verilen küçük çıkıntılarla dolu yüksek bir tepeden aşağıya doğru kayarken iki 

rampanın da üzerinden atlamak gereklidir. "Aerial" stiliyse bir rampa üzerinden atlayıp havada dönüşler ve 
spinler yapmayı içerir. Bir olimpiyat sporu olarak kabul edilmeyen "Acro", bir tepe üzerinde yapılan jimnastik 

hareketleriyle dansın bir araya gelmiş hâlidir. 

Kuzey Disiplini Kayak: Uzun kayak yarışlarında kullanılan bir stratejidir. Kuzey Disiplini kayak 
branşları arasında en eski olanıdır. Kullanılan malzemelerin özelliğinden kaynaklanan bir farklılığı vardır. 

Kuzey disiplini kayaklarının bağlamaları kayakla sadece ayakkabının ön tarafından kayağa sabitlenmektedir. 
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90 ve 120 metreden oluşan iki farklı atlama parkurunda yapılan bir yarışma branşıdır. Yarışmada 

rüzgarın hızı oldukça önemlidir ve sürekli takip edilir. 5 hakemin verdiği teknik puanlama sonucu dereceler 
belirlenir. Sağlam kuvvet ve kondisyon gerektiren kayak disiplini. kuzey bölgelerinde düzlük çok, kar da her 

zaman olduğu için geliştirilmiş bir sistemdir.  

Biathlon: Kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği kış sporudur. Bireysel, sprint, takım, takip 
ve toplu çıkış etkinlikleri vardır. Tüm engebeli parkurlardaki turlarda, yarışmayı ve atış mesafesindeki 

hedeflere ateş etmeyi içerir. Başlangıçlarını genellikle belirlenmiş zaman aralıklarıyla yapan yarışmacılar 

"skating" stili ile kayar ve zamana karşı yarışırken hedeflere vurmak için durular. Ateş ederken, ayakta durmak 

ya da yüzü koyun eğilmek tercih edilir. Bir hedefi kaçırmak cezalandırılır. Yarış mesafesi ve hedeflerin sayısı 
etkinliğe bağlıdır. 

Kar Raftingi: Raft denilen şişme botlar ile takım halinde zirveye ulaştıktan sonra kızak mantığı ile zirve 

aşağı iniş yapılmak suretiyle gerçekleştirilen bu spor hem eğlenceli hem de adrenalin dolu bir aktivitedir. 
Off-Road: Off-Road 4X4 araçlar ile doğada, zor koşullarda yol almaktır.  

Off-Road sporu ise, çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda, 4X4 araçlar kullanılarak, bu engelleri en 

kısa zamanda aşmak için mücadele etmektir. Off-Road sporu ile ilgilenen insanlar, doğa içinde bulunmaktan 
keyif alan, macera ile iç içe yaşamayı seven, takım ruhu ile bir araya gelen bir insan gurubudur. 

Off-Road, hem çetin şartlarda zor engeller ile kıyasıya mücadele içeren zorlu bir motor sporu olarak, 

hem de, neşeli kamplar ve gezilerle, çok farklı ilgi alanlarına hitap eder. Off-Road, derin su geçişleri, çamur 

ve bataklık parkurlar, kaya tırmanışları, dik rampa ve inişler gibi, normal araçlarca aşılaması olanaksız 
engelleri geçmeye yönelik yarışları ile  

zevkli seyir olanakları sağlayan bir spordur.   

 

Şekil 5. Aladağ Kuzey Disiplin Kayağı Pisti Planı    Şekil 6. Snowboard Pisti Planı 

 

3.2.4. Yapılması Planlanan Yaz Sporları Aktiviteleri 

Dağ Bisikleti: Dağ bisikleti, gruplar halinde yapılması daha eğlenceli ve daha az tehlikeli olduğundan grup 

halinde yapılması tercih edilen ama bireysel olarak da yapılabilen pist dışı bisiklet sürme sporudur. Yöredeki dağ 
bisikleti sahaları hem deneyimli hem de acemi bisikletçilerin ideal şartları bulabilecekleri dağlık bölgelerde 

kullanıma sunulmaktadır (Şekil:7). 

Paintball: Boya kapsülleri atan silahlarla rakibi strateji ve takım ruhu ile saf dışı etmeyi ve verilen 
görevi başarmayı hedef seçen takımların belirli alan içerisindeki mücadeleleridir. Temel ilke “Hayatta kal, yok 

et ve başar” dır. Oyunu diğer sporlardan farklı kılan ise maksimum adrenalin, iyi strateji, stres altında karar 

verme, az miktarda fiziki yetenekle yüksek oranda zeka gerektirmesidir. Bölgede iki tane paintball alanı 

belirlenmiş olup ilki 3.249.997 m2, diğeri 5.124.426 m2’dir. (Şekil: 8). Konya’dan gelen amatör gruplar belli 
dönemlerde dağlık sahalarda paintball oyunu oynamaktadırlar. 

Avcılık (Yabani Av): Yaban hayvanlarını canlı olarak, yaralayarak ya da öldürerek yakalama işidir. 

Avcılık, öteki canlılardan ayrılıp kendisini savunmak ve türünü korumak yolunda yetkinleşmeye başlayan 
insanın ilk uğraşlarındandır. Avcılık günümüzde daha çok bir spor türü olmuştur. Derbent ilçe sınırları 

içerisinde; yaban domuzu, kurt, tilki, keklik, karatavuk, porsuk, sansar gibi av hayvanları çokça bulunmaktadır. 
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Trekking (Dağ yürüyüşü): doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, genelde hafif 

tempolu sportif yürüyüşlerdir. Trekking her mevsimde yapılabilir; ancak hava ve ortam şartlarına, uzunluğuna 
ve zorluk derecesine göre gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Trekking parkurları birkaç saat sürebileceği gibi birkaç 

hafta hatta ay da sürebilir. 

Başlangıçta doğasever insanların, doğal güzellikleri yaşamak ve doğada bulunmak amaçlı 
gerçekleştirdikleri kişisel veya arkadaş çevresi etkinlikleri olarak başlayan trekking, günümüzde alternatif 

turizm çatısı altında giderek ekonomik boyut kazanmış ve büyümüştür. Derbent ilçesi ve özelikle Aladağ 

yöresi trekking için önemli parkurlara sahip olan şuan da bahar ve yaz aylarında amatör grupların yürüyüş 

yaptığı bir yöre konumundadır.  
Dağcılık: dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan bir doğa 

sporudur. Belirli teknik ve emniyet yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak kendine özgü disiplini ve 

ilkeleri olan bir spor haline dönüşen dağcılık, birçok doğa sporunun da önünü açmıştır.  
Günümüzde en çok rağbet gören doğa sporlarından biridir. Derbent bölgesi bu sporu yapmaya elverişli 

dağlara sahiptir. 

Yamaç paraşütü ve balon: Yamaç paraşütü, hava sporlarıyla ilgilenen birkaç kişi tarafından 1980’li 
yılların başlarında bulunan, serbest paraşütlerle yamaçlardan koşarak kalkmaya olanak sağlayan bir ekstrem 

spor türüdür. Sivil havacılık mevzuatlarına göre çok hafif hava aracı sınıfına girer. Yamaç paraşütü, çok hafif 

hava araçları içerisinde en hafifidir. Kolay taşınabilir olması sayesinde, yolu olmayan tepelerden kalkış 

yapılabilir. Özel kalkış-iniş pisti gerektirmez. Doğal kaldırıcı kuvvetleri kullanarak saatlerce havada kalabilir, 
bulutlara kadar yükselebilir ve kilometrelerce mesafeler kat edebilir. Dünyada en yaygın ve hızlı gelişen 

havacılık sporudur. Yörede yamaç paraşütü yapılmaktadır. Yörede yapılan çalışmalar neticesinde; Aladağ’ın 

kuzey, keuzeybatı ve batı yönlerinde kalkışa uygun doğal çimen kalkış pistlerinin mevcut olduğu 
belirlenmiştir. Aynı anda 4 veya 5 yamaç paraşütünün kalkış yapacağı kadar büyük bir kalkış pisti mevcuttur. 

Ayrıca tam keşfi henüz yapılamamış güney bölgesinde de güzel bir doğaya sahip kalkışa uygun ve altında 

güvenli bir alana sahip tüm yönlere bakan uzun mesafeli bir pist daha bulunmaktadır. Sonuç itibariyle bölgede 

planlanan yamaç paraşütü ile ilgili çalışmalar için doğal bir avantaja sahip olduğu söylenebilir. (Kalkış pisti 
koordinatları 37 o 58’ 43 49 K, 32o 2 45 45D). 

Binek hayvanlarıyla gezinti: Yüzölçümünün 2/3’ü ormanlarla kaplı olan bölgede eşek, at ve katırlar 

üzerinde, mis kokulu çam ormanları ve kuş sesleri arasında şehrin gürültü ve stresinden uzak doyumsuz 
gezintiler yapılabilir. 

 

      
Şekil 7.  Bisikleti Parkurları     Şekil 8. Paintball Alanları 

 

Yukarıda belirtilen turizm master planı hayata geçirildiği zaman Konya bölgesi çok önemli bir kış turizm 

merkezine kavuşmuş olacaktır. Yapılan tüm bu yatırımların tamamlanması ilçenin kırsal kalkınma anlamında 

da gelişmesine katkı sağlamış olacaktır. 
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3.3. İlçede Görülen Diğer Turizm Türleri  

 

3.3.1. Yayla turizmi  

Yaylaların koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesidir. Yaylacılığın yaygın 

olduğu Derbent’te yaylalar adeta birer küçük köydür. Bunlar Süleyman (Sülümen), Karalar, Körveli, Esentepe 
(Kumacılar), Aylıdere, Hamit (Hemit) ve Yeniköy yaylalarıdır. En büyük yayla 45 haneden oluşan Süleyman 

Yaylası’dır. En küçüğü ise Yeniköy Yaylası olup, 4 haneden oluşmaktadır. Yeniköy hariç yaylalarının 

tamamında okul ve cami mevcuttur. Diğer yaylalar Uzundere, Bellikli, Pınarcık, Kör veli, Hasan içi’dir. 

 
3.3.2. Mağara turizmi  

1950'li yıllarda dünyada mağara turizmi olayının yaygınlık kazanmasına bağlı olarak gelişen turistik 

değeri olan mağaralara yapılan ziyaretlerdir. İlçedeki en önemli mağara İn (Mülayım ini), Derbent-Mülayim 
köyünün güneydoğusunda, yaklaşık 5 km uzaklıkta, Aladağ’ın eteğinde yer alır. Halk arasında Peynirini 

mağarası olarak bilinen mağara ilçe merkezine ise yaklaşık 8 kilometre mesafededir. II. derece sit alanı ilan 

edilmiş olan mağara Derbent civarının kışlık peynirlerini muhafaza etmek için kullanılır. Her yıl yaklaşık 50 
ton peynirin bırakıldığı ve 100 ton kapasitedeki mağaranın yolunun yapılması ile turizme kazandırılması söz 

konusu olabilecektir. Bu konuda Derbent Kaymakamlığı ve Derbent Belediyesi bazı çalışmalar yapmaktadır. 

Ayrıca ilçedeki Obruk ve Güvercinlik mağaraları I. Derece doğal sit alanı durumundadır. 

3.3.3. Kültür Turizmi 

Derbent, Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde, kervanların yol güzergâhındadır. Konya-Eğirdir ve 

Konya-Beyşehir kervanlarının geçtiği bu kervan güzergâhı ta Akdeniz sahillerine kadar uzanmakta ve Antalya 

merkez ve Alanya’da noktalanmaktadır. Konya-Eğirdir kervan güzergâhında Elikesik Hanı, Derbent’teki 
Selçuklu yadigârıdır. 

Ayrıca ilçedeki Höyüktepesi Höyüğü I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir.  

Tekke Kalesi; Derbent-Kızılviran sınırında Ablağı Dağı’ndadır. Kalede eskiden bir Rum beyinin 

yaşadığı, dağdan döktüğü sütün, yaptırdığı olukla kaleden aktığı, yaşlı Derbentlilerce anlatılmaktadır.  
Gelin Kaya; Derbent’in kuzeyindeki Özyol Deresi ve aynı güzergâhtaki yolun kenarındadır. Yanında 

çocuğu olan bir kadına benzeyen taştan ibarettir. Bu kaya hakkında değişik rivayetler vardır.  

Güllü Pınar; Derbent’in doğusunda Konya’ya giden stabilize yolun yaklaşık ikinci kilometresinde yer 
alır. Konya yöresindeki insanlarca böbrek taşı düşürmek ve sindirim kolaylığı için kullanılır. Uzun süren 

kullanımlar neticesinde şifalı olduğu ispatlanan su, tanıtım yetersizliğinden dolayı Konya’da fazla 

bilinmemektedir. 
Derbent Halıları; Derbentte halı dokumacılığının çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Kullanım 

amaçlarına göre taban, yarım taban, yolluk, sedir, duvar, heybe, yastık gibi türlere ayrılır. Yöre dokumalarında 

ebat bakımından bir standart yoktur. 

Yörede sarma tip ahşap tezgâh kullanılmaktadır. Alt ve üst leventlere “yuvarlama” denilmektedir. 
Varangelene ise “baskı” denilmektedir. Kalite olarak genellikle orta kalite olarak tabir edilen düğüm sıklığında 

üretim gerçekleşmiştir. Desen kompozisyonlarında geometrik, bitkisel ve nesneli motifler sıklıkla 

kullanılmıştır. Yanışların geometrik hâlinin hâkim olduğu bir desen anlayışı vardır. 
Yaz aylarında bağ, bahçe işlerinden dolayı dokuma genellikle kışın yapılmaktadır. Yörede halı için 

kullanılan yünler, yöre koyunlarından temin edilmektedir. Şehirde taratılan yünler kirman ile eğrilmektedir. 

Halılarda Türk düğümü kullanılmaktadır. Günümüzde Derbent yöresinde doğal boyacılık kalmamıştır.  
Tarım ürünleri (Çilek) Üretimi; Yörenin turizm alanındaki bir diğer özelliği Ekoköy potansiyeline 

sahip olmasıdır. İlçe Konya yöresinde bazı tarım ürünleriyle dikkat çekmektedir. Son yıllarda üretimi çok hızlı 

artan çilekle beraber taze fasulye ve kiraz üretimi de bölgenin önemli üretim kaynaklarını oluşturuyor. Yayla 

ve dağ turizmiyle son dönemde ön plana çıkmaya çalışan yöre, tarımsal ürün yetiştiriciliğinde de adından söz 
ettirmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde çilek üretim alanlarının daha da artırılması ve Derbent çileğini 

tanıtabilmek için çalışmalar başlatılması planlanmaktadır. 

İlçede görülen diğer turizm türleri sportif olta balıkçılığı ve avcılıktır. İlçedeki 3 gölette amatör olarak 
balıkçılık yapılmaktadır. Ayrıca yine bölgedeki akarsularda da balıkçılık yapılabilecek çalışmalar yapılması 

planlanmaktadır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Konya il merkezine çok yakın olan ve başta kış sporları olmak üzere pek çok alternatif turizm 

potansiyeline sahip olan Derbent ilçesi bu konuda son yıllarda atağa geçmiş ve bu konuda gerekli yatırımları 

bölgeye çekmek adına çalışmalar başlatmıştır. Yaklaşık 2 - 3 yıllık çalışmalar sonunda Konya bölgesi önemli 
bir kış turizm merkezi kazanmış olacaktır. Ayrıca Derbent ilçesi bu özelliği sayesinde önemli bir cazibe 

merkezi haline gelecek, kısa vadede Konya ve çevresine, uzun vadede ise tüm Türkiye ve yurtdışına hizmet 

verir hale gelebilecektir. Bu konuda başta yerel aktörlerin daha sonra ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
bölgeye sahip çıkması bu bölgenin yıldızını parlatmakta ve gelecek vadetmektedir. Bölgenin turizm stratejileri 

belirlenmiş olmalıdır. 

Turizm geliştirme stratejileri 
a- Türkiye Turizm Stratejisi doğrultusunda, yerel ölçekte, yörenin turizm arz ve talebi göz önünde 

bulundurularak bir gelişim planı oluşturulması, 

b- Yöredeki altyapı ihtiyacını gidermek adına, yatırımcıların teşvik edilmesi, 

c- Derbent’te turizm arzının bir parçası olan küçük esnafın, yöre ekonomisine sağladığı katkıyı artırması 
adına teşvik edilmesi, 

Turizm Geliştirme Prensipleri 

- Turizmin gelişiminde rol oynayan tüm paydaşların katılımını ve koordinasyonunu sağlamak 
Başta Konya Büyükşehir ve Derbent Belediyesi olmak üzere Gençlik Bakanlığı ve diğer paydaşlarla 

işbirliğini artırmak. 

- Turistik ürün yönetiminde koordinasyon sağlayabilmek için, destinasyon kaynaklarını entegre bir 
şekilde değerlendirmek. 

- Planların uygulanması aşamasında Derbent’in doğal ve kültürel değerlerini koruma ve geliştirme 

anlayışı ile hareket etmek. 

Bunların yanısıra Derbent’e ulaşım sağlayan karayolunun yeniden düzenlenmesi sağlanarak Derbent’e 
ve Aladağ kayak tesislerine ulaşımın kolayca olmasını sağlamak  

Derbent’teki meskenlerin mimari özelliği yöreye otantik bir kasaba görünümü vermektedir. Özellikle 

ilçe merkezindeki eski evlere yönelik düşünülen ve projelendirilmiş olan tarihi dış giydirme projesini bir an 
önce hayata geçirmesini sağlamak, 

 İlçedeki tarihi eserlerin özellikleri korunarak restore edilmesi kültürel değerlerin gelecek nesillere 

aktarımı noktasında önem arz etmektedir. Söz konusu restorasyon çalışmaları tamamlandığında, Derbent ilçe 

merkezinde bazı binaların/konakların butik oteller şeklinde turizme sunulması yörede kültür turizminin 
sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. 

Günümüzde özellikle Aladağ yöresinde altyapı eksikliği nedeniyle turizm arzına sunulamamaktadır. 

Altyapı yatırımlarının artırılması ve bu sürecin kamu ve özel sektör işbirliğinde olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda turizm bölgesi ilan edilen bu yöreye yatırımların gelmesi için çalışmaların hızlandırılması 

gerekmektedir. 

Bölge kış turizminin yanında pek çok alternatif turizm potansiyeline sahip olduğundan bu faaliyetlerle 
ilgili tanıtım çalışmaları sistemli bir şekilde planlanmalıdır. Bu bağlamda Konya bölgesindeki turizm 

acenteleri başta olmak üzere turizm sektöründeki diğer paydaşlarla bağlantıya geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

kayak merkezini ve ilçeyi tanıtıcı filmler yapılmalı, üniversitelerle bağlantıya geçilmelidir. 

Yöre halkının tarımsal faaliyetler ile meşgul olması yönünde teşvik edilmesi, yörenin coğrafi 
özelliklerine uygun olarak meyvecilik, bağcılık, tahıl üretimi yapılarak ekonomik faaliyetlere katkı sağlanması 

gerekmektedir. Yörede son yıllarda üretimi artan çilek ve yöreye özgü fasulye ve kiraz üretimi de önemlidir. 

Bu vesileyle turistlere ikram edilen yiyeceklerin doğal bir ortamda yetişmesi ve yöreye özgü olması Derbent’in 
bir turizm markası olabilmesi için uygulanması gereken çalışmalardır. 

Yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilerek turizm aktivitelerini ve turistleri kabul etmeleri 

sağlanmalıdır. Yerel halkın turizmi benimsemesi, önemini anlaması, yörede turizmin gelişmesi ve 
sürdürülebilir kılınması adına çok önemli bir faktördür. Bu konuda şimdiden eğitim projeleri ve çalışmaları 

düzenlemelidir. 
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Konya’daki turizm fakülteleri ile bağlantıya geçilerek, Derbent’te eğitimli turizm personeli ihtiyacını 

karşılayabilmek için turizmcilerin yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Turizm faaliyetleri sonucunda, Derbent’in doğal, tarihi dokusunu, kültürel değerlerini ve yerel halkın 

günlük hayatını etkilememek için yörenin taşıma kapasitesinin aşılmamasına dikkat edilmelidir. 

Yukarıda belli oranda aktarmaya çalıştığımız turizm master projesi hayata geçirildiğinde gerekli 
yatırımlar ve tanıtımlar yapıldığında Derbent önemli bir kış turizm merkezi olacaktır.  

Sonuç itibariyle bugüne kadar çok fazla gelişme şansı bulamamış, ekonomisi tamamen tarım ve 

hayvancılığa dayalı, 1275 haneden oluşan, sadece küçük sanayi tesislerine sahip olan Derbent İlçesi; gelişimini 

turizme bağlamış durumdadır. Bölgede var olan turizm potansiyeli değerlendirildiğinde sürekli göç veren ilçe 
göç alan bir konuma gelecek ve bölge kalkınacaktır.         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil: 9. Kayak Merkezi tanıtım Toplantısı   Şekil 10. Aladağ’ın Derbent’ten görünüşü   
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ÖZET 

Turizm günümüzde dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biri konumundadır. Birçok 

ülke için turizm yeni ekonomik aktiviteleri canlandırması açısından bölgesel kalkınma açısından ana sektör 

olarak görünmektedir. Turizmin ödemeler dengesi, istihdam, milli gelir ve üretim üzerinde olumlu ekonomik 
etkileri vardır. Fakat özellikle çevre üzerinde olmak üzere çeşitli olumsuz etkileri de vardır. Turizmin plansız 

ve kontrolsüz büyümesi çevrenin bozulmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla bu da turist sayısının 

düşmesine sebep olabilecektir. Çevre turizmin en büyük girdisini oluşturmaktadır. Dolayısıyla turizm 
faaliyetlerinin çevre koruma ve faaliyette olduğu bölgeyi kalkındırmalıdır. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesine 

uygun olmayan bölgeler turizm gibi alternatif sektörlerin geliştirilmesi yoluyla bölgeler arası gelişmişlik 

farklarını giderilebilir. Çalışmada turizmin bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli bir 

sektör olabileceği üzerinde durulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Turizm, Bölgesel kalkınma, Kalkınma 

 

 

THE ROLE OF TOURISM IN EFFACING INTER-REGIONAL 

DIFFERENCES IN TERMS OF DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Tourism is now one of the world’s largest industries and one of its fastest growing economic sectors. 

For many countries tourism is seen as a main instrument for regional development as it stimulates new 

economic activities. Tourism may have a positive economic affect on the balance of payments, employment, 
gross income and production, but it may also have negative effects, particularly on the environment. 

Unplanned and uncontrolled tourism growth can result in the deterioration of the environment. And this 

situation accordingly may decrease the number of tourists. The environment, being the major source of 
tourist product, should therefore be protected in order to have further growth of tourism and economic 

development in the future.  The regions that are unsuitable for industrial development can efface inter-

regional differences in terms of development by improving alternative sectors like tourism.  In this study, It 

has been stressed that tourism can be an important sector in effacing inter-regional differences in terms of 
development. 

Keywords: Tourism, Regional development, development 
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1. GİRİŞ 

 
Turizm ürünlerinin çeşitlenmesi ve turizm araçlarının konforlu ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi daha 

fazla bireyin turizm faliyetine katılabilmesini sağlamıştır. Son elli yılda büyük bir ivme ile gelişen ve halende 
gelişimini sürdüren turizm ülkelerin gelirlerini artırmakta ve dış ticaret dengesine katkı sağlayabilmektedir. 

Dünya turizm örgütü 2015 verilerine göre: 

• Gayrı safi yurt içi hasılanın yaklaşık  % 10’u  

• İstihdamın yaklaşık %9 

• İhracatın %6’sı 

• Hizmet Sektörü ihracatının %30’unu turizm endüstrisi sağlamaktadır. 

 Turizm 2014 yılında yaklaşık 1,5 trilyon dolar ihracat geliri sağlamıştır.  Bu bilgiler ışığında turizmin 
ülke ekonomileri açısından ne kadar önemli olduğu anlaşılabilmektedir. Turizm özellikle sanayileşememiş ve 

kaynakları ve nüfusları sanayileşmeye uygun olmayan ülkelere hem gelir sağlayıcı hem de dış ticareti 

dengeleyici bir pozisyon sağlayabilmektedir. Yani  turizm faaliyetleri sanayileşmiş bölegeler ile 

sanayileşememiş bölgeler arasındaki kalkınma farkını gidermeye yardımcı olabilmektedir.  Ayrıca turizm 
endüstrisi bazı sektörlerin doğrudan ve dolaylı olarak gelişmelerine yardımcı olabilir. Yapı endüstrisi, tarım, 

mobilya ve el sanatları gibi sektörlerin de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.  Turizm son elli yılda çok yüksek 

hacimli bir büyüme gerçekleştirmiştir. Turizm faaliyetine katılan birey sayısı 50 milyon kişiden 1.130 milyar 
kişiye yükselmiştir. Turizm gelirleri,  rekabet ortamı ve turistik ürünlerin çeşitlenmesi dolayısıyla aynı keskin 

oranda olmasa da çok büyük bir gelişme göstermiştir.  

 Kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler 
kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen de kendine 

yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla iç 

içe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği 

açık ve anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen 
büyümenin bazen de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır (Yavilioğlu, 2002). 

 Kalkınma, genel olarak bir ülkenin milli gelir düzeyinde meydana  gelen sürekli artışa bağlı olarak 

ekonomik,sosyal ve siyasal yapısında  meydana gelen değişimleri içeren bir süreç olarak nitelendirilmektedir 
(Clark, 1996, s. 34).  Kalkınma birçok şeyi kapsar ve bunlarda meydana gelen kalite artışı olarak 

adlandırılabilir. Dolayısıyla kalkınma bu özelliğiyle büyümeden ayrılmaktadır. Büyüme büyüyen varlıkta 

gözlenebilen kantitatif artış olarak değerlendirilebilir iken, kalkınma varlık veya durumun kalitatif olarak 
büyümesi yani varlık veya olgunun tüm yönleriyle olumlu gelişme göstermesidir. Büyüme kalkınmanın alt 

dallarından biri olarak kabul edilebilir. Yani kalkınma büyümeyi de kapsayabilir. Fakat büyüme her zaman 

kalkınmayı göstermemektedir.  

 

2. BÖLGESEL KALKINMA VE AZ GELİŞMİŞLİK 
 

Bölgesel kalkınma; ülke bütününde yer alan bölgelerin, çevre bölgeler ve dünya ile karşılıklıetkileşimi 

ile oluşan bölge vizyonunu dikkate alan, katılımcılık ve sürdürebilirliği temel ilke edinen ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla bölge refahının yükseltilmesini amaçlayan çalışmalar bütünüdür (DPT, 

2003, s. 250). 
Ekonomik kalkınmanın ürünü olarak değerlendirilen bölgesel kalkınma, bölgedeki işolanaklarının, refah 

düzeyinin, yatırım hacminin, yaşam standartlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ifade etmektedir. 

Bir süreç olarak ise endüstrinin desteklenmesi, altyapının iyileştirilmesi ve emek piyasalarının geliştirilmesi 
olarak algılanmaktadır (Stimson, Stough, & Roberts, 2006, s. 4).  

Temel amacı bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları minimize etmek olan bölgesel kalkınma 

politikası geleneksel ve modern anlamda iki kısımda değerlendirilebilir. Birincisi, temel ulusal aktörler olarak 

görülen büyük isletmelere yönelik büyük yatırımlar üzerinde dururken, ikincisi bölgenin kalkınma potansiyeli 
olarak düşünülen Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)’ler ağına beşeri sermaye ve yatırımların aktarılmasına 

dayanır ve yenilikler yoluyla bir üretim artığı yaratmaya çalışır (Çetin & Kara, 2008, s. 50). 
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Kişi başına düşen milli gelirin, gelişmiş ülkelerin milli gelirinden çok daha az olduğu ülkeleri azgelişmiş 

ülkelerdir. Düşük gelirli ülkeler 765 $ veya daha az geliri olan, 766-9.385 $ geliri olan ülkeler orta gelirli, 
9.386 ve daha fazla geliri olan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak kabul edilmektedir4 . Bölgesel 

dengesizliklerin giderildiği, ülke çapında kalkınmanın sağlandığı ve ekonomik açıdan iyi koşulların bulunduğu 

ülkeler gelişmiş ülkeler olarak tanımlanabilir. Bu ülkeler dünya nüfusunun dörtte birinden daha azına sahip 
bulunmakta ve hepsi benzer iklim koşullarına sahip olmaktadır. Ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeler dünya 

nüfusunun dörtte üçünü içine almakta ve çoğunluğu tropikal iklimde yer almaktadır. Kendi ekonomilerini 

düzene sokamayan ve vatandaşlarına yeterli standardı sağlayamayan ülkeler en az gelişmiş ülkelerdir. Bu 

ülkeler ekonomik, kuramsal ve insan kaynakları bakımından oldukça yetersiz durumdadır. Ayrıca bu ülkelerin 
ekonomileri dış darbelere veya doğal afetlere karşı kırılgan bir yapıya sahiptir (Tümertekin & Özgüç, 1999).  

Az gelişmişlik, bu bölgelerin yeterince kapitalist yapıya ulaşamamaları, pietist yapıdan dolayı yeterince 

sermaye birikimi olmamasına bağlanabilir. Pietist yapıdaki insanlar kendileri gelirlere minimum katkıda 
bulunmalarının yanında kapitalist sisteme uymuş bireylerin çalışmalarına da tepkili olmuşlardır. Ülke 

içerisinde ulaşımın ihmal edilmesi dolayısıyla yatırımların ülke içerisinde dengeli dağılmaması sonucunda da 

ülkenin büyük bölümünde büyük endüstri yatırımları yapılamamaktadır. Bu durum sanayileşemeyen 
bölgelerin hızla göç vermesine dolayısıyla da sanayileşmiş bölgelerin plansız bir şekilde büyümesine sebep 

olmuştur.   

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında sosyal ve ekonomik anlamda ciddi uçurumlar 

bulunmaktadır. Bu uçurum az gelişmiş ülkelerle ise çok daha fazladır. Az gelişmiş veya gelişme yolundaki 
ekonomilerin sadece ekonomik işlem hacmi olarak büyümeleri kalkınma için yeterli değildir. Çünkü kalkınma 

sadece toplam üretimin ve kişi başına düşen gelirin artması değil aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal 

yapısının da geliştirilmesini, sürdürülebilir büyüme ile birlikte sanayi kesiminin, bilgi ve teknolojinin üretim 
ve ticaret içindeki ağırlıklarının artmasını   ve   ülkede   yaşam   standardının   ve   kalitesinin    yükseltilmesini 

de içermektedir (Çelikel Danışoğlu, 2004). 

 

3. TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİ 
 

Turizm turizm faaliyetine katılan bireylerin yaptığı harcamalar dolayısıyla gelir oluşturan bir etkiye 
sahiptir. Bu da ülkelerin gayrı safi hasılalarına olumlu bir etki sağlamaktadır. Özellikle endüstriyel yatırımlara 

müsait olmayan ülkelerde turizm en büyük gelir getirici sektör olabilmektedir. 

Ayrıca turizm uluslararası bir faaliyet olduğundan dolayı ülke ekonomilerine döviz girdisi 

sağlayabilmektedir. Bu da ülkelerin ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunabilmektedir. Ancak 
destinasyonda yaşayan bireylerin dış turizm eğiliminde olması turizmin ödemeler dengesi üzerindeki etkisinin 

minimize olmasına yol açabilir. 

Turizm bunun yanı sıra diğer sektörlerinde gelişmesinde olumlu etkiler sağlayabilir. Tarım, yiyecek 
içecek, inşaat gibi sektörlerin gelişmesinde de önemlşi katkıları vardır. Doğrudan veya dolaylı olarak istihdam 

sağlayıcı etkisi vardır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre toplam istihdamın %9’unu turizm sağlamaktadır.  

Bütün bunların yanı sıra turizm sektörü, başlı başına ülkeye sağladığı  getirinin yanında, sosyal ve 
kültürel değişimi sürüklemesi, ekonomik refahın geniş halk kitlelerine yayılması, diğer sektörlerle olan 

etkileşimi ile bir pozitif dışsallık aracı ve ülkeyi tanıtmak için öncü bir sektör niteliği ile de fırsat niteliği 

taşımaktadır (Durgun, 2006). 

 

4. TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

 Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için temel 

şartlardan bir tanesi dış satımın arttırılmasıdır. Bu ülkelerde ekonomik gelişme ve çağdaşlaşma için geleneksel 

tarım ekonomisinden endüstriyel ekonomiye geçiş bir zorunluluktur. Ancak böylesine bir değişim büyük 

miktarda; sermaye, yabancı döviz kazancı ya da dış borçlanmayla mümkün olmaktadır. Bu durum 
endüstriyeleşme için gerekli finansman kaynaklarını yaratmak amacıyla ülke yöneticilerini turizm sektörüne 

yöneltmektedir (İçöz & Kozak, 1998, s. 159). Coğrafi yapıları gereği yeterince sanayileşemeyen bölgeler 

turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bölgenin öne çıkan farklı yönlerinin başarılı pazarlama yöntemleriyle 
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turizm faaliyetlerine katılma potansiyeli olan bireylerin o destinasyonada turistik faaliyetlere katılmaları 

sağlanmak suretiyle bu bölgesel geri kalmışlık önlenebilmektir.  
Bölgesel politikaların amaçlarından birisi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal birlikteliğini sağlamak için 

bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmaktır. Turizm ile bölgesel kalkınma politikalarının yakın ilişki içinde 

olduğu ise açıktır. Bunun en açık örneği, AB tarafından onaylanan yapısal fonların içinde turizmi 
kapsayanların sayısının artmasıdır. Bunun yanında OECD Bölgesel Kalkınma Servisi tarafından yapılan 

ekonomik çalışmalarda turizmi sık sık muhtemel bir kalkınma stratejisi olarak tanımlaması da turizmi bölgesel 

kalkınma ile ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır (Yıldız, 2007, s. 216). 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için ilk yatırım maliyetine ayrılacak kaynaklar da sınırlı 
kalmaktadır. Kaynakların sınırlı olması, yatırımların da fırsat maliyeti göz önüne alınarak seçici olmasına yol 

açmakta ve yatırımlar, iç getiri oranı yüksek olan sektörleri tercih etmekte ve bu sektörlerin de belli bölgelerde 

yoğunlaşması bölgeler arası dengesizliğe yol açmaktadır. Türkiye’deki bölgelerin gelişmişlik düzeyine 
baktığımızda; Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Çünkü yatırımların 

büyük bir kısmı bu bölgelerde yapılmaktadır. Bu bölgelerin dışında kalan diğer bölgeler aynı şansa sahip 

değildir ve üstelik geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere sürekli bir göç söz konusudur.Ancak sanayileşme 
imkanına sahip olmayan bölgelerimizin gelişmesi ve kalkınması da bu bölgelerin sahip olduğu turistik 

çekiciliklerin değerlendirilmesiyle mümkündür (Çeken, 2003, s. 148). 

Türkiye’nin coğrafi ve kültürel sit alanlarına ve tarihi zenginliklere sahip bölgeleri; genellikle 

sanayileşmenin hız kazandığı bölgelerin dışında, sahillerde, dağ yamaçlarında, arkeolojik kazıların bulunduğu 
yerlerde veya göl kenarlarında bulunmaktadır. Turizm endüstrisinin ana hammaddesini, tabiatın ve iklimin 

yarattığı tarih, folklor, uygarlık ve kültürün işlediği bir değerler bütünü teşkil etmektedir. Türkiye coğrafi 

yapısından dolayı bir çok kültüre ev sahipliği yapmış, bir çok medeniyetlerin buluşmasına tanıklık etmiş, 
geçmişi zengin olan bir ülkedir. Bu özelliğinden dolayı sanayileşmenin olmadığı bölgelerde turizm 

endüstrisine rastlamak mümkündür.Türkiye’deki bu zenginlikler sadece turizm sayesinde işlenebilmekte ve 

milli geliri arttıracak bir ekonomik değer haline gelebilmektedir. Ekonomik yönden az gelişmiş bölgelerimiz, 

otel işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, tatil köyleri, moteller, seyahat işletmeleri ve sektörü doğrudan ve 
dolaylı olarak ilgilendiren (hediyelik eşya satan yerler, dericiler, kuyumcular, manav, süpermarketler vb.) diğer 

işletmeleri aracılığı ile turizmden elde ettikleri gelirlerle ekonomik gelişmelerini destekleyebilmektedirler 

(Çeken, 2003, s. 148). 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Coğrafi ve siyasi demografik özellikleri nedeniyle sanayi ve diğer sektörlerde gelişme gösteremeyen 

ülkeler sahip oldukları tarihi ve kültürel değerleri turizm yoluyla değerlendirerek ülke gelirlerini artırabilmekte 
ve ihracat gelirlerini artırabilirler. Bu da ülkenin bazı dezavantajların avantaja dönmesini sağlayabilmektedir. 

Turizm faaliyetleri geliştirilirken ülkenin ya da bölgenin tarihi, kültürel ve ekolojik özellikleri göz önünde 

bulundurulmalı ve turizmin olumsuz olarak ülke veya bölgeyi kuşatmasına izin verilmemelidir. Ülke kültürü, 

tarihi alanları ve çevre korunmalıdır. Halk turizmin anklav etkisinden korunmalıdır. 
Ülke veya bölgede turizmin olumlu ekonomik etkilerinden maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi 

için: 

• Turistik çeşitlilik sağlanarak, ülke veya bölgedeki kaynaklar turizme kazandırılmalıdır. 

• Turizm tüm yıla yayılarak turistik faaliyetlerden sağlanan gelirler maksimize edilmelidir. 

• Turistik çekiciliği olan varlıklar ortaya çıkarılmalı 

• Bunların pazarlanması için gerekli altyapı çalışmaları yapılmalı 

• Ulaşım, konaklama ve yeme-içme gibi ana turizm ürünleri ve yardımcı ürünler geliştirilmeli 

• Bölgenin diğer bölgelerden farklı olarak sahip olduğu turistik çekicilikler vurgulanmalı 

• Bölgedeki tarihi ve kültürel turistik çekicilik öğeleri ile genel olarak bölgenin pazarı olan ülkedeki 

bireyler ile tarihi ve kültürel bağlar araştırılarak bunlar pazarlama esnasında bunlar vurgulanmalı 

• Turizm, sadece ekonomik bir olgu olarak ele alınmamalı sosyal ve çevresel etkileri de göz onüne 
alınarak bölgedeki bireylerde bir turizm ve çevre bilinci oluşması sağlanmalı 
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• Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılarak, çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin 

sürdürülmesi sağlanmalı 

• Turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik esas alınmalı 

• Yerli-yabancı sermayenin turistik ve diğer sektörlere yatırım yapacağı bir imaj oluşturmak 

• Bölgeler arası gelişmişlik farkları az gelişmiş bölgelere pozitif ayrım yapılmak suretiyle teşviklerle 

giderilmeye çalışılmalı 

• Teşvikler sonuç odaklı olmalı ve tesis faaliyete başlayıncaya kadar kredilendirme yapılmalı ve 
faaliyetler takip edilmeli ödemeler işin ilerleme düzeyine göre yapılmalı 
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ÖZET 

Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren geleneksel ürün üreten işletmelerin pazarda yer 

edinebilmesi inovasyon faaliyetleri ile doğrudan ilintilidir. Bu faaliyetler yeni bir fikir, yeni bir yöntem veya 

metot ile toplumsal faydaya dönüştürülebilen rekabetçi bir süreci kapsamaktadır. Bu yönüyle çalışmanın amacı 
yörede geleneksel bir ürün olarak öne çıkmış Erzurum Cağ Kebabının inovasyon belirleyicilerini analiz etmek 

ve bu ürüne ilişkin çağın koşullarına uygun öneriler geliştirmektir. T-testi ve Anova testlerinden elde edilen 

sonuçlar katılımcıların ürün ve pazarlama inovasyonlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını göstermektedir. Ayrıca, 
cağ kebabı işletmelerinin çalışma süreleri ile ürün inovasyonu uygulamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir.  
Anahtar kelimeler:  Yiyecek-içecek İşletmeleri, Cağ Kebap, İnovasyon, Geleneksel Ürün, Erzurum 

 
 

 

INOVATION DETERMINANTS OF TRADITIONAL PRODUCTS: 

ERZURUM CAĞ KEBAB EXAMPLE 
 

 

ABSTRACT 

The businessess which producing the traditional product in the food and beverage sector is directly 

related to the innovation activities to edge into the market. These activities comprise to new idea, new method 

or competitive process which is beneficial for society. This aspect, the purpose of this study that Erzurum Cağ 
Kebap’s inovation determinants which is a traditional product analyze and make modern suggestions about 

this product. The results which obtained from T-test and Anova Show that participants work out on product 

and marketing innovation. Besides, a significant difference has been identified that the Cağ Kebap businessess’ 

working time between product innovation application. 
Keywords:  The Food and Beverage Businesses, Cag Kebap, Inovation, Traditional Product, Erzurum. 

 

1. GİRİŞ 

 
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmeler inovasyon yaparak pazar payını ve karını 

artırmak istemektedir (Işık ve Keskin, 2013). Bu amaçla işletmeler ürün ve hizmetlerini yenilik anlayışı ile 

sunmaya başlamıştır. Bu anlayış ile etkin yönetilme gereksinimi mevcut ihtiyaçları karşılayabilmek için ortaya 

çıkmıştır. Pazardaki değişime ayak uydurmak, fırsatları yakalayabilmek ve özelliklede yenilik çalışmalarında 
başarıyı yakalayabilmek adına işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetlerinin gelişmesine mani olan ya da olası 

engellerin üstesinden gelebilmek için inovasyon yöntemlerini uygulamaktadır.  
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Ülkemizde çeşitli yöreler ile özdeşleşmiş birden fazla ürün coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Bu 

ürünler yörenin ekonomik kalkınmasında etkin bir yere sahiptir. Cağ Kebabı’da coğrafi işaret olarak 
tescillenmiş Erzurum yöresine ait bir üründür.  

Çalışmanın kapsamı, Erzurum ilindeki Cağ Kebap işletmeleri ile sınırlı tutulmuştur. Böyle bir 

sınırlamanın olmasının sebebi ise bu işletmelerin geleneksel üretim yöntemlerine bağlı kalıp teknolojiyi az 
kullanan bir yapı görünümünde olmasıdır. Elde edilen sonuçlarla geleneksel ürün işletmelerinin inovasyon 

kabiliyetleri ve inovasyon türleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu işletmelerin yöneticilerinin sahip 

oldukları bir takım demografik özelliklerin inovasyon türleri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde geleneksel ürün ve inovasyon kavramları ile ilgili literatür taraması 
yapılmış ve bu kavramlara ilişkin bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde sürdürülebilirlik kapsamında geleneksel 

bir ürün olan Erzurum Cağ Kebabı üretim ve pazarlamasının inovasyon belirleyicileri analiz edilmiş ve 

demografik faktörlerin inovasyon türlerinin uygulanmasında etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılan istatistiksel sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünü ise tartışma ve sonuç 

oluşturmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 
2.1. Geleneksel Ürün 

Bertozzi (1998) geleneksel ürünü, bir grubun sunumu, bir kültürün parçası, o gruptaki bireylerin iş 

birliğini kapsayan faaliyet olarak ifade etmiştir. Jordana (2000) ise bir ürünün geleneksel nitelikte olabilmesini 

ürünün o yörenin topraklarıyla bağlantılı olmasına ve geleneklerden kopmadan zaman içerisinde süreklilik arz 
etmesine bağlamıştır (Guerrero vd., 2009). 

Geleneksel ürün, geleneksel ürünler (hammadde veya birincil ürün) ya da geleneksel üretim ve/veya 

işleme yöntemlerinin kullanılması sebebiyle diğer yiyecek ürünlerinden ayrılmaktadır (Weichselbaum, vd., 
2005). Zira geleneksel ürünler, bir toplumun kültürel mirasını yansıtarak çağdaş beslenme şekillerinde izler 

oluşturur. Yani geleneksel bir ürün kültür, tarih ve yaşam tarzının bir ifadesi olduğu gibi lezzeti ve sağlıklı 

olduğu da düşünülmektedir (Trichopoulou, vd., 2006).  

 
2.2. İnovasyon 

Türk Dil Kurumu (TDK) inovasyonu yenileşim kelimesi ile özdeşleştirmiştir. İnovasyon, yeni gelişmiş 
kapasiteler ya da artırılmış faydalarla donatılmış süreç anlamına gelmektedir (Drucker, 1985). Ayrıca, 

inovasyon; yeni fikirlerin kabul edilmesi, uygulanması, ürünlere veya hizmetlere dahil edilmesi olarak da ifade 

edilebilir (Thompson, 1965).  

Yeni ve/veya dikkate değer şekilde iyileştirilmiş ürünün (mal ve/veya hizmet), sürecin uygulanması 
veya pazarlamaya yönelik yeni yöntemlerin, yeni örgütsel yönetim metodunun iş yerinde veya dış ilişkilerde 

uygulanması inovasyondur. Bu inovasyon tanımı geniş bir yelpazede olası tüm yenilikleri kapsamaktadır. 

Ayrıca inovasyon, ürün ve süreç inovsayonu gibi farklı inovasyon uygulamaları şeklinde kategorize edilebilir. 
İnovasyon faaliyetlerinin tamamı aslında ya teknolojik, örgütsel, finansal ve ticari adımlara ya da yeniliklerin 

uygulanmasına yöneliktir. Bazı yenilik faaliyetlerinin kendileri yeniliktir ancak bazıları da yeni olmamasına 

karşın yeniliklerin uygulanması için gereklidir. Ayrıca inovatif faaliyetler belirli bir yenilik geliştirmeyle ilgili 
olmayan Ar-Ge’yi de kapsamaktadır (Işık ve Keskin 2013; Oslo Manual, 2005).  

İnovasyon türlerini genel olarak 4 (dört) başlık altında incelemek mümkündür (Oslo Manual, 2005):  

• Ürün inovasyonu: Kendi kullanım alanıyla ve özellikleriyle ilgili yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş 

ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. İnovasyonun bu türü, teknik olarak önemli gelişmeleri, bileşenleri, 

malzemeleri ve diğer fonksiyonel özellikleri kapsar.  

• Süreç inovasyonu: Yeni veya dikkate değer şekilde geliştirilmiş üretim ve/veya teslimat yöntemini 
kapsamaktadır. Bu tür, teçhizat ve yazılımdaki önemli değişiklikleri içerir. 

• Örgütsel inovsayon: İşletmenin uyguladığı yeni örgütsel yöntem, iş yeri organizasyonu ve dış ilişkileri 

kapsar. 

• Pazarlama inovasyonu: Bu inovasyon türü, ürün tasarımında, paketlenmesinde, tanıtımında veya 

fiyatlandırılmasında önemli değişiklikleri içeren pazarlama yöntemlerini ifade edilir. 
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Geleneksel bir ürün genellikle üretildiği yörede pazarlanmaktadır. Geleneksel ürünün geleneksel 

yöntemler ile üretimine devam edilmesi durumunda bu üründen elde edilen gelirin bölgesel kalkınmaya katkısı 
da azalacaktır. Geleneksel bir ürünün bölgesel ve dolayısıyla ulusal kalkınmaya etkisinin artması üretim ve 

pazarlama sürecinde bu ürüne yapılacak yeniliklere bağlıdır. Geleneksel ürünün yapısını analiz eden inovasyon 

çalışmalarının literatürde sınırlı sayıda oluşu Erzurum Cağ Kebabı örneği üzerinden yapılan bu çalışmanın 
önemini artırırken, yapılacak yeni çalışmalara da ışık tutması beklenmektedir.  

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE BULGULAR 

 
3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı 1) Geleneksel bir ürün olan Erzurum Cağ Kebabı’nın üretim ve pazarlamasında 

sürdürülebilirlik kapsamında yardımcı olacak inovasyonun belirleyicilerini ve 2) Cağ Kebap işletme 

yöneticilerinin sahip oldukları bir takım demografik faktörlerin inovasyon türlerinin uygulanmasında etkili 
olup olmadığını araştırmaktır. 

 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve İstatistiksel Yöntem 

Araştırmanın evrenini Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Cağ Kebabı işletme yöneticileri 
oluşturmaktadır. Bu işletmelerin sayısı yaklaşık olarak 40’dır. Bu sebeple evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Ancak tam anlamıyla doldurulmuş, analize tabii tutulacak anket sayısının 32 olduğu 

belirlenmiştir. Belli analiz tekniklerinin uygulanabilmesi için en az 30 deneğin olması gerektiği göz önünde 
bulundurularak 32 işletme yöneticisinin yeterli olduğu kanaatine varılmıştır (Altunışık vd., 2004). Bu 

yöneticilere Günay’ın 2007 yılında yüksek lisans tezindeki uygulamış olduğu ölçeğin doldurulması 

sağlanmıştır. Çalışmada ilk olarak, katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek adına tanımlayıcı 
analizler yapılmış ve işletmelerin uygulamış oldukları inovasyon türlerine ilişkin veriler sunulmuştur. Sonraki 

aşamada ise söz konusu inovasyon türleri (ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon) ile 

yöneticilerin sahip oldukları demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

için farklılık analizleri uygulanmıştır. Çalışma verilerinin normal dağılım göstermesi sebebiyle parametrik 
testlerden olan T Test ve Anova testlerine geçilmiştir. Bu testlerin uygulanması aşamasında bilgisayar destekli 

SPSS istatistik programının 22.0 versiyonundan faydalanılmıştır. 

 
3.3. Araştırma Bulguları 

 

3.3.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan Cağ Kebap işletme yöneticilerinin yaşlarına ilişkin veriler Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tabloya göre yöneticiler büyük çoğunlukla 31-40 yaş grubu arasında yer almaktadır. 51 yaş ve üzerinde olanlar 

ise % 9,4’lük bir kısmı oluşturmaktadır. 

 
 

Tablo 1. Katılımcıların Yaşlarına İlişkin Veriler 

 Frekans % 

30’dan küçük 4 12,5 

31-40 arası 15 46,9 

41-50 arası 10 31,3 

51+ 3 9,4 

 
Tablo 2’de katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin veriler gösterilmektedir. Çalışmaya katılanların % 

56,3’lük kısmının lise mezunu olduğu belirlenirken, ön lisans ve lisans mezunları da eşit bir şekilde dağılım 

göstermektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Eğitim Durumlarına İlişkin Veriler 

 Frekans % 

Lise 18 56,3 

Ön lisans 7 21,9 

Lisans 7 21,9 

Araştırmaya katılan işletmecilerin 21’i üst düzey yönetici konumunda iken 11’i orta düzey yönetici 

konumunda bulunmaktadır (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonlarına İlişkin Verileri 

 Frekans % 

Üst Düzey Yönetici 21 65,6 

Orta Düzey Yönetici 11 34,4 

 

Katılımcıların çalışma sürelerine ilişkin veriler Tablo 4’de sunulmuştur. 17 katılımcı 16 yıldan daha 

fazla bir süredir bu işi yaptığını belirtmiştir. % 21,9’u 11-15 yıl, % 12,5’i 6-10 yıldır, yine % 12,5’i de 0-5 
yıllık bir süredir yapmaktadır. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Çalışma Sürelerine İlişkin Veriler 

 Frekans % 

0-5 yıl 4 12,5 

6-10 yıl 4 12,5 

11-15 yıl 7 21,9 

16 yıl + 17 53,1 

 

3.3.2. Güvenirlik Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin güvenilirliğini test etmede kullanılan Cronbach Alpha kat 
sayısının 1’e yaklaşması güvenirliğinin yüksek olduğuna bir işarettir. Katsayının 0,40’ın altında olması 

durumunda ise güvenilir olmadığı söylenebilir. Alpha’nın 0,40-0,60 değerleri arasında olması düşük 

güvenirlik, 0,60-0,80 değerleri arasında olması oldukça güvenilir, 0,80-1,00 değer aralığında olması ise yüksek 

derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Kalaycı, 2010).  
Bu çalışmanın Cronbach Alpha kat sayısı Tablo 5’de sunulmuştur. Alpha’nın 0,805 olması araştırmanın 

yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir.  

 
Tablo 5. Güvenirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha N 

,805 20 

 

3.3.3. İnovasyon Türleri 

 Çalışma kapsamında yer alan işletmelerin yenilik uygulamaları ile ilgili ortalama değerler ve standart 

sapmalar Tablo 6’da gösterilmektedir. 

 
Tablo 6. Ortalama Değer Tablosu 

 N Minimum Maksimum Ortalama St. 

Sapma 

Ürün İnovasyonu 32 1,86 4,00 2,9152 ,65501 

Süreç İnovasyonu 32 1,50 3,50 2,2422 ,54063 

Pazarlama 

İnovasyonu 

32 1,60 4,20 2,4563 ,65497 

Organizasyonel 

İnovasyon 

32 1,00 4,00 2,2109 ,82332 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere dağılım genellikle iki ile üçe yakın değerler arasında değişmektedir. Buda 

araştırma kapsamında yer alan işletmelerin özellikle Ürün İnovasyonu konusunda yenilik ile ilgili çalışmalar 
yaptığını göstermektedir. Tercih edilen ikinci inovasyon türünün ise Pazarlama İnovasyonu olduğunu 

söylemek mümkündür. Diğer taraftan Süreç İnovasyonunu ve Organizasyonel İnovasyon’u işletmelerin 

gerçekleştirdiklerini söylemek zordur.  
 

3.3.4. T Test ve ANOVA 

 

3.3.4.1. İnovasyon Türleri ve Pozisyon Arasındaki İlişki 

 İşletmelerin bütün inovasyon türlerini gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri ile işletme içerisindeki 

pozisyon arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (P>0,05). Yani işletmeler bu dört inovasyon türü 

için uygulama kararı alırken yöneticilerin düzeylerinden etkilenmemektedir.  
 

Tablo 7. İnovasyon Türleri ile Pozisyon Arasındaki İlişki 

 Grup N Ortalama S. Sapma t df P 

Ürün 

İnovasyonu 

Üst Düzey 

Yönetici 

21 3,0544 ,60689 1,718 29 ,096 

Orta Düzey 

Yönetici 

10 2,6286 ,72281 

Süreç 

İnovasyonu 

Üst Düzey 

Yönetici 

21 2,2500 ,57554 ,234 29 ,817 

Orta Düzey 

Yönetici 

10 2,2000 ,51099 

Pazarlama 

İnovasyonu 

Üst Düzey 

Yönetici 

21 2,5905 ,74960 1,567 29 ,128 

Orta Düzey 

Yönetici 

10 2,2000 ,32660 

Organizyonel 
İnovasyon 

Üst Düzey 

Yönetici 

21 2,2738 ,71109 ,691 29 ,561 

Orta Düzey 
Yönetici 

10 2,0500 1,07884 

 

3.3.4.2. İnovasyon Türleri ve Çalışma Süreleri Arasındaki İlişki 

Çalışma sürelerine göre inovasyon türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 
ANOVA testi kullanılmış ve sadece ürün inovasyonu ile çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (P<0,05). 
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Tablo 8. İnovasyon Türleri ile Çalışma Süreleri Arasındaki İlişki 

  Kareler 
Top. 

Sd Kareler 
Ort. 

F P 

Ürün 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

4,030 3 1,343 4,058 ,016 

Gruplar 
İçi 

9,270 28 ,331 

Toplam 13,300 31  

Süreç 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

1,405 3 ,468 1,713 ,187 

Gruplar 

İçi 

7,656 28 ,273 

Toplam 9,061 31  

Pazarlama 
İnovasyonu 

Gruplar 
Arası 

1,332 3 ,444 1,039 ,391 

Gruplar 

İçi 

11,967 28 ,427 

Toplam 13,299 31  

Organizyonel 

İnovasyon 

Gruplar 

Arası 

,808 3 ,269 ,373 ,773 

Gruplar 

İçi 

20,206 28 ,722 

Toplam 21,014 31  

  
Bu farklılığın hangi çalışma süreleri arasında olduğunu tespit etmek için de Tukey LSD testi 

uygulanmıştır. Çıkan sonuç Tablo 9’da sunulmuştur. 

 

Tablo 9. Çalışma Sürelerinin İnovasyon Türlerine İlişkin Tukey LSD Karşılaştırmaları 

Çalışma süresi Ortalama Farklılığı 

11-15 yıl 0-5 yıl -,44388 

6-10 yıl -,65816 

16 yıl ve üzeri -,88715* 

 

Tabloya göre; 

• 16 yıldan daha fazla süredir çalışan personel, 11-15 yıl arasında çalışanlara göre ürün inovasyonunu 
daha fazla uygulamaktadır. Aralarındaki ortalama farkı, 88715’dir ve anlamlılık düzeyi 0,05’in 

altındadır. 

 
3.3.4.3. İnovasyon Türleri ve Yaş Arasındaki İlişki 

Yaş aralıklarına göre inovasyon türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 

ANOVA testi yapılmış ve anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (P>0,05). Yani işletmeler bu dört 
inovasyon türleri için uygulama kararı alırken yöneticilerin yaş gruplarından etkilenmemektedir. 
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Tablo 9. İnovasyon Türleri İle Yaş Grupları Arasındaki İlişki 

  Kareler 

Top. 

Sd Kareler 

Ort. 

F P 

Ürün 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

1,387 3 ,462 1,087 ,371 

Gruplar 

İçi 

11,913 28 ,425 

Toplam 13,300 31  

Süreç 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

,197 3 ,066 ,207 ,890 

Gruplar 

İçi 

8,864 28 ,317 

Toplam 9,061 31  

Pazarlama 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

2,159 3 ,720 1,809 ,168 

Gruplar 

İçi 

11,140 28 ,398 

Toplam 13,299 31  

Organizyonel 

İnovasyon 

Gruplar 

Arası 

,299 3 ,100 ,135 ,938 

Gruplar 

İçi 

20,715 28 ,740 

Toplam 21,014 31  

 

3.3.4.4. İnovasyon Türleri ve Eğitim Durumu Arasındaki İlişki 

Eğitim durumlarına göre inovasyon türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 

ANOVA testi yapılmış ve anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Yani işletmeler bu dört 
inovasyon türleri için uygulama kararı alırken yöneticilerin eğitim durumlarından etkilenmemektedir. 

 

Tablo 10. İnovasyon Türleri ile Eğitim Durumları Arasındaki İlişki 

  Kareler 

Top. 

Sd Kareler 

Ort. 

F P 

Ürün 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

1,987 2 ,993 2,546 ,096 

Gruplar 

İçi 

11,314 29 ,390 

Toplam 13,300 31  

Süreç 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

,119 2 ,059 ,192 ,826 

Gruplar 

İçi 

8,942 29 ,308 

Toplam 9,061 31  

Pazarlama 

İnovasyonu 

Gruplar 

Arası 

1,222 2 ,611 1,467 ,247 

Gruplar 

İçi 

12,077 29 ,416 

Toplam 13,299 31  

Organizyonel 

İnovasyon 

Gruplar 

Arası 

1,143 2 ,572 ,834 ,444 

Gruplar 

İçi 

19,871 29 ,685 

Toplam 21,014 31  
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Bu çalışmada geleneksel ürün olan Erzurum Cağ Kebabı işletmelerinin inovasyon belirleyicileri 

incelenmiştir. Bu kapsamda işletmelerin inovasyondan hangi düzeyde faydalandıkları, hangi inovasyon 

türlerinden yararlandıkları ve bu inovasyon türlerinde yöneticilerin sahip oldukları hangi demografik 

özelliklerin etkili olduğu analiz edilmiştir.  
Elde edilen sonuçlara göre işletme yöneticilerinin inovasyon türlerini gerçekleştirip 

gerçekleştirmemelerinde sadece ürün inovasyonu için çalışma sürelerinin etkili olduğu belirlenmiştir. 16 

yıldan daha fazla süredir çalışan personel, 11-15 yıl arasında çalışanlara göre ürün inovasyonunu daha fazla 
uygulamaktadır. Aralarındaki ortalama fark, 88715’dir ve anlamlılık düzeyi 0,05’in altındadır. 

Çalışma kapsamına alınan işletmelerin ürün ve pazarlama inovasyonuna ilişkin sahip oldukları ortalama 

değerlerinin üçe yakın olması bu işletmelerin inovasyon davranışlarına yakın olduklarının bir göstergesidir 
(ürün inovasyonu ortalaması: 2,9152, pazarlama inovasyonu ortalaması: 2,4563). Diğer taraftan süreç 

inovasyonunu ve organizasyonel inovasyonu işletmelerin gerçekleştirdiklerini söylemek zordur (süreç 

inovasyonu ortalaması:2,2422, organizasyonel inovasyon ortalaması: 2,2109). Ayrıca işletmelerin 

uyguladıkları inovasyon türlerinde çalışmanın demografik özelliklerini oluşturan pozisyon, yaş ve eğitim 
durumunun etkili olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). 

Bu sonuçlar ışığında ulusal pazarda rol üstlenebilecek olan geleneksel bir ürünün inovasyon 

kabiliyetinin artması bu işletmelerin ürün ve pazarlama gücünü artıracaktır. Böylece bölgesel kalkınma 
dinamikleri harekete geçecektir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda özellikle geleneksel ürün çalışmalarında 

inovasyon faaliyetlerini harekete geçirebileceği düşünülen farklı faktörler üzerinde yoğunlaşılabilir.  
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ÖZET 

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Türkiye’nin ilk patentli üzümü olan Cimin Üzümü’nün yetiştiği bölgedir. 

İlçeye Üzümlü isminin verilmesinde büyük rolü olan Cimin Üzümü’nün tanıtımı ve diğer kültürel etkinlikler 
için düzenlenen yöresel festival, yüksek katılıma sahiptir. 2003-2007 yılları arasında kesintisiz her yıl yapılan 

festivale 2016 yılına kadar ara verilmiştir. Bu yıl itibari ile festivalin yeniden yapılması planlanmaktadır. 

Bu çalışmada amaç; Üzümlü Belediyesi Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali’ni elde edilen verilere göre 
incelemek, sorunlarını ve eksiklerini tespit etmek ve geliştirilebilir potansiyelini belirlemektir. Araştırmada 

birincil ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak betimsel bir çalışma yapılmıştır. SWOT analizi ile de 

durum tespiti yapılarak geleceğe yönelik uygulanabilir önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Tanıtım, Üzüm, Cimin üzümü, Üzümlü festivali, Erzincan 

 
 

TURKEY’S IMPROVABLE REGIONAL FESTIVALS OF 

ÜZÜMLÜ MUNICIPALITY CULTURE, TOURISM AND GRAPE FESTIVAL 

 

 
ABSTRACT 

Üzümlü district of Erzincan is the region where the Cimin Grape, first patented grape of Turkey, grows. 
This regional festival is organized for the introduction of Cimin grapes (that has a big role in giving the name 

to the district that Üzümlü,) and other cultural activities which has a high level of participation. The festival, 

held every year without interruption from 2003-2007 has been suspended until 2016. This year's festival is 
planned as of again. 

     The aim of this study is; to examine the Üzümlü Municipality Culture, Tourism and Grape Festival 

according to the acquired data, to identify problems and shortcomings and to determine the developable 

potential. In this research a descriptive study was made utilizing the primary and secondary data sources. 
SWOT analysis is also performed due diligence with applicable suggestions were made for the future. 

Keywords: Promotion, Grape, Cimin grape, Üzümlü festival, Erzincan 
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ÖZET 

Fiziksel ve doğal çevrenin, kaynakların plansızca tüketildiği, onarımı güç tahribatların ortaya çıktığı 

günümüz dünyasında turizmde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla alternatif turizm modeli ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada alternatif turizm kapsamında yayla turizmi üzerinde durulmuş ve araştırma alanı olarak Erzincan 
il merkezi seçilmiştir. Erzincan ilindeki yaylalar incelenmiş olup alternatif turizme yönelik giriş bilgileri 

verildikten sonra Erzincan ilindeki alternatif turizm kaynaklarından yayla turizmi incelenmiştir. Araştırma 

ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Yaylalar, alternatif turizm 
fonksiyonları ile yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Burada sunulan çalışma kapsamında Erzincan ili 

sınırları içindeki MelankoçYaylası (Yaylabaşı) ile Çamlık ve Soğanlı (Bayırbağ) yaylaları incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında Erzincan yaylalarının doğal ve beşeri coğrafi özelliklerinin değerlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Ayrıca yaylaların kulanım durumları, turizm potansiyelleri, yaylaların mevcut kullanımı ile 

ilgili problemler değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erzincan, alternatif turizm, yayla turizmi, 

  

 

ASSESSMENT OF HIGHLAND TOURISM IN ERZINCAN PROVINCE IN 

SCOPE OF ALTERNATIVE TOURISM 
 

ABSTRACT 

Alternative tourism model has emerged to ensure the sustainability of tourism in today's world in which 
the physical and natural environment is destroyed, the resources are consumed thoughtlessly and unrepairable 

damages are caused. This study focused on plateau tourisms an alternative tourism. In this study, Erzincan 

province was selected as the research area. After viewing the tablelands in Erzincan and mentioning the 
information about their introduction to alternative tourism, tableland tourism in Erzincan was examined. The 

study was conducted through the data obtained from secondary data sources. The tablelands began to regain 

importance together with the alternative tourism functions. Melenkoç (Yaylabaşı), Çamlık and Soğanlı 
(Bayırbağ) Tablelands in Erzincan were investigated within the scope of this study. It was aimed to commentate 

on the natural, geographical and humane features of Erzincan Tablelands. In addition, the tableland conditions, 

tourism potentials and the existing problems about the tableland uses were taken into consideration. 

Keywords: Erzincan, alternative tourism, tableland tourism. 

 

GİRİŞ 

Turizm sektörü Türkiye’de ve dünya da en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almaktadır. 
Dünya Turizm Örgütü’nü (UNWTO) tahminlerine göre2020 yılında uluslararası turizm gelirlerinin 2 trilyon 

ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Turizmin gelişmesi ile dünya turizm sektöründen kazanç elde 

etmeyi hedefleyen ülke sayılarında artış olmasına ve çeşitli turistlik ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına 
olanak sağlamıştır (Aslan, 2008: 151). Turizmde temel çekicilik kaynaklarının en önemlilerinin başında, 

insanoğlunun herhangi bir müdahalesi olmaksızın doğal yollarla oluşmuş zenginlikler gelmektedir. Doğal 
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kaynaklar; bölge iklimi, görünümü, doğal güzellikleri, fauna ve florası ve bununla birlikte bozulmamış 

doğasından oluşmaktadır. Bunların yanında, bölgenin kültürel yapısı, sanatsal ve mimari özellikler şeklindeki 
faktörler de doğal kaynaklar kapsamına girmektedir. Geliştirilmiş kaynaklar ise; turizm altyapısı, konaklama 

tesislerinin kalitesi, yeterliliği ve çeşitliliği, ulaşım olanakları, festivaller, seyahat acentelerinin varlığı, 

alışveriş ve eğlence imkanlarının çeşitliliği şeklindeki unsurlardan oluşmaktadır. Özellikle turizm ve ulaşım 
bir bütündür. Turizme olan talebin artması ve turizmin değer kazanabilmesi turistlerin mevcut bölgeye kolayca 

erişebilmeleri halinde mümkündür (Aslan, 2008: 33-36). Turizm faaliyetlerinde yoğunluğun yaşanması ve bu 

doğrultuda da turizm sektöründen ulaşılan gelirlerin arttırılmak istenmesi, turizm yatırımlarının daha verimli 

kullanımının sağlanmak istenmesi şeklindeki sebepler alternatif turizm konusunun gündeme gelmesini 
sağlamaktadır (McGehee, 2002: 27). Kitlesel ve klasik turizm hareketinde olan turistlerin, özellikle son 

yıllarda geleneksel turizm çeşidinden alternatif turizme doğru hareket ettikleri görülmektedir. Alternatif 

turizme yönelen turistlerin gösterdikleri hızlı talep artışı, bununla birlikte de alternatif turizm arzının da 
çeşitlendiği ve büyüdüğü gözle görülebilir bir hal almıştır. Turizm sektöründe yeni ortaya çıkmış olan 

destinasyonlardaki alternatif turizm çeşitliğinin ön planda olması ve eski destinasyonlarda oluşan ürün 

geliştirme ve çeşitlendirme aktiviteleri alternatif turizmin gelecekteki talebinin yüksek olacağına işaret 
etmektedir. Turizm yatırımcıları da değişen ve gelişen bu talep karşısında mevcut pazardaki yerlerini 

geliştirmek ve yeniden konumlandırmak için tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda yatırımlarını 

şekillendirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkmış olan bu turizm hareketliliğinin adı klasik kitle turizmine bir 

alternatif olarak değerlendirilmesi nedeniyle alternatif turizm olarak isimlendirilmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından alternatif turizm; “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine 

ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise alternatif turizm; “klasik ve geleneksel kitle turizmi ve şehir 
turizminin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesi ile 

oluşturulmuş bir turizm çeşidi” olarak tanımlamaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 40-43). Son yıllarda hem 

dünyada hem de Türkiye’de birçok alternatif turizm türünün ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüz turistinin 

beklentilerinin zamanla değişmesi, gürültü ve beton yığınlarından uzaklaşmak istemesi, doğal çevreyi ve 
kaliteli hizmeti araması ve dünya görüşlerinin giderek gelişmesi onları yeni arayışlara itmektedir. Bütün bu 

arayışların sonucunda ortaya çıkan alternatif turizm kavramı, alışılagelmiş tatil anlayışlarının değişmesine ve 

yeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Alternatif turizm kavramı geleneksel turizmden 
farklı bir ürün sunumunu ifade etmektedir (Altınay, 1996: 60). Geleneksel turizm; turistlerin bir ya da iki 

haftalık bir tur paketini satın alarak gruplar halinde yaptıkları turizm faaliyetidir. Alternatif turizm geleneksel 

turizme tepki biçiminde, onun alternatifi olarak doğmuştur. Bu nedenle geleneksel turizm “hard-sert” olarak, 
alternatif turizm ise “soft-yumuşak” olarak nitelendirilir (Ulusan ve Batman, 2010: 243-245). 

Turizm hareketliliğine katılan turistlerin tüketim davranışlarının yavaş yavaş değiştiği görülmekte ve bu 

bağlamda yapılacak yeni yatırımların yönünün de alternatif türler yönünde şekilleneceği ortaya çıkmaktadır 

ve yayla turizmi de bunlardan biridir. Ülkemizde yaylacılık aktiviteleri, çok eski zamanlardan bu yana 
sürdürülen bir faaliyet olma durumundadır. 

Türkiye’deki alternatif turizm faaliyetlerinden biri de yayla turizmidir. Birçok alana göre daha az 

bozulmuş doğal özellikleri ve yapısı, sessiz bir ortam sunuyor olmaları ve geleneksel yaşam kültürü ile 
ülkemizdeki yaylalar her geçen gün turistik bir cazibe merkezi haline gelmektedirler. Özellikle de yaz 

aylarındaki orta yükseklikteki dağlık alanların sahip olmuş oldukları ılıman iklim, geleneksel yaylacılık 

aktivitelerine rekreasyon işlevi kazandırmış bulunmaktadır (Doğanay, 2010: 225). Geleneksel kum, güneş, 
deniz turizminden bıkmış olan insanlar, değişik aktiviteler yapabilmek amacıyla farklı ve yeni alanlara 

yönelmektedir. Bu mevcut durum söz konusu kişilerin bu isteklerine yanıt verebilecek olan yayla turizmi 

şeklindeki alternatif turizm çeşitlerinin yaygınlaşmasına ve gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Bu şekilde 

yaylalarda, geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin yanında turistik aktiviteler de oluşmaya başlamış 
bulunmaktadır. Böylece yaylalar hayvancılık eylemlerinin yanında çeşitli turistik amaçlar ile de 

değerlendirilmekte ve turizme açılmaktadır. Yaylalar, sahip olmuş oldukları beşeri ve doğal çekicilikleri ile 

önemli bir turizm potansiyelini barındırmaktadırlar (Sezer, 2014: 34). Yayla alanları sığır sürüsü ve davar 
(koyun-keçi) sahipleri, sürülerinin kendini yenileyen ve taze otlaklarda kolayca beslenebilmeleri amacıyla 

daha çok ilkbahar zamanı çıktıkları; yaz ayları boyunca da kalarak, çeşitli hayvansal ürünler üretmiş oldukları, 
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sıra dağlar şeklinde ve bazen de küme dağlarının orman örtülerinin üst sınırı üzerinde kalmış olan alpin çayırlık 

alanlar ile bu alanlarda kurulmuş olan konut toplulukları olarak ifade edilen edilen geçici yerleşmeler şeklinde 
tanımlanırlar (Doğanay ve Coşkun, 2013: 3). Yakın geçmişe kadar çeşitli hayvanların otlatmasına yönelik 

ekonomik bir faydalanma yeri olan, yoğun bir şekilde kullanım durumunda olan yaylalar, kırsal kesimlerden 

şehirlere olan göçlerin fazlalığı nedeniyle gün geçtikçe önemini yitirmekte olup yaylalık alanlara çıkan kişi 
sayısı ve çıkartılan sürü sayısı her geçen gün azalır duruma gelmektedir. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan 

ekonomik ve sosyo-kültürel durumdaki hızlı gelişim ve değişimin bir uzantısı olarak ekonomik nedenli 

yaylacılık faaliyetleri bir gerileme içerisine girmiştir. Bu duruma karşın ülkemizde rekreasyonel kullanım 

amacına yönelik yayla alanlarının ve yaylacılık faaliyetlerinin ortaya çıkması sağlanmıştır (Özdemir ve 
Çelikoğlu, 2010: 82). 

Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazandığı 

geleneksel yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, flora/fauna 
incelemesi, jeep safari vb.doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece elverişlidir. Ayrıca 

yaylalar bireylerin dinlenmek için çıktıkları, yazlık sayfiye (rekreasyonel geçici olan yerleşme yerleri) yerleri 

de olabilirler. Bu türdeki yaylaların bir bölümü yayla turizmi merkezleri işlevi kazanmış durumdadırlar. 

 

YÖNTEM 
 

Bu araştırmanın konusunu, Erzincan’da yer alan Melankoç Yaylası (Yaylabaşı), Çamlık yaylası 

(Üzümlü)ve Soğanlı (Bayırbağ) yaylalarının alternatif turizm açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacını, sahanın yayla turizmi potansiyelinin ortaya konulması ve yayla turizminin 
doğal/kültürel çevreyle uyumlu bir şekilde geliştirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin tartışılması 

oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikle sahanın konum ve doğal çevre özelliklerine ana hatlarıyla değinilmiş, 

daha sonra turistik potansiyel ve turistik aktivite ele alınmıştır. Melankoç Yaylası (Yaylabaşı) ile Çamlık 
(Üzümlü) ve Soğanlı (Bayırbağ) yaylalarının karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yaklaşımları tartışılarak 

sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma Ocak ve Şubat aylarında ele alınmış, mevsimsel olumsuzluklardan 

dolayı yerinde gözlem ve inceleme çalışması gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. Alanlar hakkındaki bilgiler 
ilgili kurum ve kuruluşlardan, literatür bilgilerinden ve daha önce alan ziyareti yapmış olan kişilerden temin 

edilmiştir. 

 

BULGULAR 
 

Erzincan doğu Anadolu bölgesinin kuzey batısında yukarı Fırat havzasında yer almaktadır. Erzincan, 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzey Batı bölümünde Yukarı Fırat Havzası’nda 39 02'- 40 05' kuzey enlemleri ile 
38 16'- 40 45' Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğuda Erzurum, Batıda Sivas, Güneyde Tunceli, 

Güneydoğuda Bingöl, Güneybatıda Elazığ, Malatya, Kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve Kuzeybatıda Giresun 

illeri ile çevrilidir. Yüzölçümü 11.903 km2 olup il merkezinin denizden yüksekliği ortalama 1.185 m’dir (Hayli 
2002). 

Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır. Güneybatıdan Munzur, Kuzeybatıdan Refahiye 

Dağları İl sınırlarına girer. Doğudan Erzurum'dan gelerek, Batıya doğru uzanan Karasu Irmağı ve Kop Dağları, 
il alanını derinlemesine, aralarında geniş düzlükler bırakacak şekilde böler. Dağlar il topraklarının yaklaşık 

%60'ını kaplar. Esence (Keşiş) Dağları, ilin en yüksek noktasını (3.549 m) oluşturmaktadır. Erzincan ilinde 

ovalar, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan dağ sıraları arasındaki çöküntü alanlarında yer alır. 

Erzincan Ovası, doğu-batı yönünde uzanır. Denizden yüksekliği 1.218 m olan ovanın uzunluğu 40 km, toplam 
alanı ise 500 km2dir. İlin en büyük ve en önemli akarsuyu Fırat Irmağıdır. Fırat 43,8  m3/sn ile 1320 m3/sn 

arasında değişen debisi ile sulama ve enerji gibi amaçlarla kullanılmaktadır (Hayli 2002). 

Erzincan Ovası, ovayı çevreleyen dağlar arasında ortalama 1200 m' lik bir yükseltiye sahiptir. Ova tabanı 
ile güneyindeki dağlar arasında 2250 m kuzeydeki dağlar ile ova arasında ise 2350 m’ye varan yükselti farkları 

vardır.  Erzincan Ovası, çevresindeki dağlık alanlar haricinde kalan doğusundaki Tercan Ovası'ndan (1400-

1450),batısındaki Refahiye(1600 m) kuzeyindeki Kelkit (1450 m) ve Bayburt (1600 m) platolarından alçakta 
ve güneydeki Pülümür ve Ovacık (1000-1200 m) vadileriyle hemen hemen aynı yükselti değerine sahiptir. 
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Oval bir çanak görünümünde olup, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde yaklaşık 55 km uzanan ovanın 

çevresindeki dağlar, birdenbire yükselmektedir. Erzincan Ovasını kuzeyden ve batıdan Keşiş-Esence Dağları 
ile güneyden Munzur Dağları çevrelemektedir (Hayli 2002). 

Erzincan İli genel olarak karasal iklim özelliğine sahiptir. Don olayı genel olarak Kasım ayında başlayıp, 

Nisan ortalarına kadar sürmektedir. Kar yağışları da Ekim ayı sonlarında başlayıp, Nisan ayına kadar 
sürmektedir. En yağışlı mevsim sonbahar olup, alınan yağışın %31’i bu mevsimde, %24’ü ilkbahar ve %18’i 

de yaz mevsiminde kaydedilmektedir. Kış mevsimi yağış oranı ise %27’dir. Genel olarak en fazla yağış Nisan 

ayında, en az yağış da Ağustos ayında kaydedilmektedir. Erzincan İli yıllık nem ortalaması %64.26 olarak 

gerçekleşmiştir (Kaya 2011, Yalçınyavuz 2015). 
İl sınırları içerisindeki ormanlar meşe ormanları ve sarıçam ormanlarıdır. Meşe ormanları Kemah 

Boğazın’ da, Refahiye İlçesi’nin güney kesimlerinde, Mürit Dağları ve Munzur Dağları’nın güney 

yamaçlarında yer almaktadır.  Başlıca meşe türleri Quercus libani, Quercus pinnatiloba, Quercus cerris ve 
Quercus petroa’dır.  Ayrıcameşe ormanları dahilinde adi ardıç (Juniperuscommunis) da yer almaktadır. Karasu 

Vadisi boyunca Menengiç (Pistachiaterebinthus) ve Boyacı Sumağına (Cotinuscoggyra ) da rastlanmaktadır. 

Sarıçam (Pinussylvestris) ormanları ise Refahiye ilçesinde kuzey yamaçlarda ve Kızıldağ çevresinde yer 
almaktadır (Askan 2013, Yalçınyavuz 2015). Araştırma sahasının bulunduğu Ergan dağının Erzincan 

yamaçlarında,  Yaylabaşı Beldesi, Binkoç ve Oğulcuk köyleri civarında tespit edilmiş başlıca bitki türleri; 

Asteraceae17 (% 13,06), Rosaceae13 (% 10,04), Lamiaceae12 (% 9,6), Fabaceae 8 (% 6,4) ve 

Amaryllidaceae 6 (% 4,8) familyalarına ait türlerden oluşmaktadır (Korkmaz ve Alparslan 2011). 
İkinci çalışma sahasının bulunduğu Üzümlü ilçesi ve çevresi doğal bitki örtüsü bakımından İran-Turan 

Fitocoğrafya Bölgesi içerisinde değerlendirilmektedir. Doğal ve antropojen stepler, park görünümlü kuru 

ormanlar ve dağ çayırları sahada yayılış gösteren başlıca bitki topluluklarıdır. Erzincan ovası ilkbahar 
mevsiminin ortalarında havaların ısınmasıyla birlikte yeşeren ve çiçek açan, yaz sonlarına doğru ise kuraklığın 

etkisiyle kuruyarak ortadan kalkan doğal steple kaplıdır. Sütleğen (Euphorbia), Gelincik (Papaverrhoeas), 

Ayrık otu (Agropyrum sp.), Sığırkuyruğu (Verbascum sp.) ve Deve dikeni (Alhagicamelorum) ovadaki yaygın 

step elemanlarıdır. Esence dağlarının ovaya bakan yamaçlarının büyük bir bölümü, öbekler halinde ağaç 
topluluklarının da görüldüğü antropojen step sahası durumundadır. Bu kesimdeki step elemanları daha uzun 

boylu ve uzun ömürlüdürler. Geven (Astragalus sp.), Yavşan otu (Artemisiafragans), Kekik (Thymus sp.) ve 

Sığır kuyruğu (Verbascum sp.) en yaygın otsu türleri; Karamuk (Berberisvulgaris), Kuşburnu (Rosacanina), 
Karaçalı (Paliurusaculeatus), Böğürtlen (Rubus sp.) ve Alıç (Crataegusorientalis) ise başlıca çalı ve 

ağaççıkları meydana getirmektedir. Üzümlü İlçesi ormanlar bakımından nispeten fakirdir. Topraklarının % 16 

kadarı (54. 4 km².) ağırlıklı olarak Meşe (Quercus sp.) ve Adi ardıçtan (Juniperuscommunis) oluşmuş orman 
örtüsüyle kaplıdır. Ayrıca ilçenin yüksek kesimlerinde, az da olsa sarıçam (Pinus silvestris) topluluklarına 

rastlanabilmektedir. Yöredeki orman alanlarının büyük bir bölümü ilçenin doğusunda, Esence dağların Sansa 

Boğazı’na bakan yamaçları üzerinde bulunur. Çevre köylerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamaktan başka 

bir ekonomik fonksiyonu olmayan bu ormanların yenileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 
ilçenin değişik kesimlerinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmektedir 

(http://www.uzumlu.gov.tr/index.php/uezuemlue/ilcemiz/169-cografya ). 

İI toplam alanının, 1/20 sini yaylalar kaplamaktadır. Güneyde Munzur dağlarının uzantıları üzerinde, 
özellikle Koşan dağı yöresindeki yaylalar, seyrek ve kısa otlarla kaplıdır. Yer yer meşeliklere rastlanmaktadır. 

Daha doğuda, Erzurum- Erzincan-Bingöl sınırında bulunan Cemal dağlarının, Erzincan da kalan uzantıları 

üzerinde, verimli yaylalar bulunmaktadır. Önemlileri arasında Çimen, Melan, ve Sarıçiçek yaylaları 
sayılabilir. (http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=75&menu=234).   

Munzur yayla grubu Ovacık-Pülümür arasında Munzur dağlarındaki yaylalardan oluşmaktadır. Bu yayla 

grubuna giren çok sayıda yayla Melan ve Kalan yayları olarak bilinmektedir. 

http://www.savakder.com/arastirmadetay.aspx?id=13 
Melankoç yaylası Erzincan ovasının güneyinde Munzur dağ silsilesi üzerinde yer alan Ergan dağı üzerinde 

yaklaşık 1900m yükseklikte yer alan bir yayladır. Çamlık yaylası Erzincan’ın kuzey doğusunda Üzümlü 

İlçesinin kuzeyinde, Esence dağı üzerinde yaklaşık 2400m yükseklikte yer almaktadır. Soğanlı yaylası ise 
Soğanlı dağı üzerinde Bayırbağ beldesi kuzey doğusunda 2100m yükseklikte bulunmaktadır. Melankoç, 

Çamlık ve Soğanlı yaylalarının konumu Şekil.1’de gösterilmiştir. 

http://www.uzumlu.gov.tr/index.php/uezuemlue/ilcemiz/169-cografya%2023.02.2016
http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=75&menu=234
http://www.savakder.com/arastirmadetay.aspx?id=13
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Şekil 1. Melankoç, Çamlık ve Soğanlı yaylarının konumu 

Kaynak: http://www.googleearth.com 

Melankoç yaylası yörede yaşayan ve göçer tabir edilen halkın yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerini 

sürdürdüğü yaylalardan biridir. Yaylabaşı beldesinin güneyinde yer alır. Bölgede küçükbaş hayvancılığı 
çoğunlukla Şavak aşiretine bağlı ailelerin yürüttüğü faaliyetlerdir. İklimin elverişsiz olduğu kış aylarında civar 

köylerde yaşayan yetiştiriciler, erken yazda yaylalara çıkmaya başlamaktadır. Her yıl Eylül ayının ikinci 

haftasında Melankoç Yayla Şenlikleri yapılmaktadır. Yayla yakın çevresinin görüntüleri Şekil.2.de 

gösterilmiştir. 

   

Şekil 2. Melankoç yaylası yakın çevresinden görüntüler. 

Kaynak:http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=2412.0 , http://s1.dmcdn.net/IIGdI/x240-JoJ.jpg 

http://www.googleearth.com/
http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=2412.0
http://s1.dmcdn.net/IIGdI/x240-JoJ.jpg
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Çamlık yaylası Erzincan’ın kuzeyinde bulunan Esence dağları üzerinde Üzümlü’nün yüksek 

kesimlerinde yaklaşık 2400m yükseklikte yeralanyayalalardan biridir. Yöresel anlamda hayvancılık açısından 
değeri olmasının yanısırarekreasyon amaçlı da değerlendirilmektedir. Özellikle yaz aylarında ziyaretçiler 

tarafından kampçılık, motokros, trekking gibi doğa aktiviteleri yapılmaktadır. Çamlık yaylasına ait görüntüler 

şekil.3’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Çamlık yaylasından görüntüler 

Kaynak:http://www.googleearth.com 

Soğanlı Yaylası Esence dağı Eteklerinde Soğanlı Dağ üzerinde yaklaşık 2300m yükseltide yer 

almaktadır.  Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğa sporu meraklıları, kampçılar ve rekreasyon amaçlı 

ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilen yerlerdendir. Soğanlı yaylasından görüntüler Şekil.4.’de 

gösterilmiştir. 

http://www.googleearth.com/
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Şekil 4. Soğanlı yaylasından görüntüler. 

Kaynak: http://www.googleearth.com 

Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur 

olarak değerlendirildiği, kalış süresinin uzatılması hedefiyle, Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin 

belirlendiği, planlama stratejisi bakanlıkça benimsenmektedir. Buna göre; yayla turizm merkezlerinin 

seçimindeki genel kriterler şunlardır: 

• Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması, 

• Sivil mimari karakterinin olması, 

• Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması, 

• Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması, 

• Aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi, 

• Diğer turizm çeşitleri ile entegrasyonunun sağlanabilir olmasıdır. 

(http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11532/yayla-turizmi.html)  

Bu noktadan hareketle, çalışma sahaları olan Melenkoç, Çamlık ve Soğanlı Yaylalarının, doğal değerler 
yönünden zengin ve diğer turizm çeşitleri ile entegre olabilecek potansiyeli olduğu söylenebilir. Ergan Dağı 

Turizm Geliştirme Bölgesi’ne yakınlığı sebebiyle Melankoç yaylası,  dağcılık ve kampçılık etkinlikleri ile ünlü 

Esence dağına yakınlığı sebebiyle Çamlık ve Soğanlı yaylaları avantajlı durumdadır. Ergan dağı ve Esence 

dağında yapılacak dağcılık, kampçılık, doğa sporları gibi çeşitli kulüplerin etkinlikleri ile festival ve şenlik 
faaliyetlerinin bir bölümünün bu yaylalarda yapılması alanların turizm açısından tanınırlığını artıracaktır. 

Bununla beraber sivil mimari karakterine sahip olma, aktivitelerin ekonomik olarak sürdürülebilirliği ve yöre 

halkının turizme yakınlık duyması konularında mevcut durum geliştirilmeye muhtaçtır. Ulaşım olanakları ise 
Çamlık ve Soğanlı yaylasında nispeten daha kolay olmakla birlikte çok kolay değildir. Dağ yolları büyük tur 

araçları için uygun değil, minibüs ve arazi araçları için ise düşük de olsa riskli durumdadır. Ayrıca yaylalarda 

zaman zaman güvenlik problemi olması tercih edilebilirliği azaltıcı bir etkendir 
 

TARTIŞMA 
 
Yaylalar doğal ve kültürel özellikleri ve sahip oldukları güzellikler ile ekolojik değerlerdir. Bu 

potansiyelin sürdürülebilir ve uzun dönemde, koruma ve kullanma dengesine dikkat edilerek, 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yayla alanlarında turizm faaliyetleri geliştirilirken bu hususa dikkat 
etmek önemlidir. Turizm geliştirilirken yaylaların kültürel ve doğal ortamına minimum derecede zarar verecek, 

yaylaların dokusunu bozacak ve geri dönüşümü olmayan, yaylaların gelecekteki ortamını tehlikeye 

http://www.googleearth.com/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11532/yayla-turizmi.html)
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düşürebilecek uygulama ve eylemlerden kaçınılması gereklidir. Hedeflenmesi gereken en önemli konu, 

sürdürülebilir turizmin geliştirilmesidir. Nitekim Atasoy vd. (2009) yaylaların ekolojik özelliklerinin 
kaybedilmemesi için yapılacak faaliyetlerin yaylalara özgü geleneksel yapım tekniği ve tarzında kontrollü 

şekilde yürütülmesi gerekliliğini vurgulamışlardır. Yaylaların birincil kullanıcıları olan yöre halkının da bu 

konuda desteğini almak önemlidir. Turizme ve turiste bakış açısı, kabullenme ve konuk etme yönünde olumlu 
ve istekli davranışların, alanların turizm geleceği için şekillendirici olması muhtemeldir. Doğanay (2009) da 

benzer şekilde yerel halkı, doğal ve kültürel ortam özelliklerini ve turist beklentilerini içeren bir turizm 

plânlaması yapılması gerekliliğinin altını çizmiştir. Ancak yerel halka özellikle konaklama konusunda destek 

olunması ve doğru planlanmış ekolojik temelli bir pazarlama politikası ile halkın ve turistlerin fayda sağlaması 
temin edilebilir. Selin ve Zepeda (2015) de konaklama imkânı oluşturulmasının doğa odaklı turistleri çekmek 

için etkili olacağını vurgulamıştır. 

Turizmin ülke kalkınmasındaki rolünün göz ardı edilemez olduğu günümüzde, mevcut potansiyelleri 
doğru değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. Deniz kum güneş üçlüsünün egemen olduğu turizm 

sektöründen pay alabilmek için farklı çevreyle ilgili ve kültürel özelliklere ve potansiyellere sahip kırsal alanlar 

doğa odaklı turistlerin ilgisini çekebilmek zorundadır. Kalkınma ve gelişmişlik açısından çoğunlukla 
dezavantajlı durumda olan kırsal kesimler için turizmin ekonomik ve sosyal getirileri göz ardı edilmemelidir.  

Torun (2013)’ün de belirttiği gibi turizm; kırsaldan kente göçü önlemede, kültürel kaynaşmayı sağlamada ve 

kültürel mirasın devamlılığını sağlamada,  sosyo kültürel bütünleşme ve bölgeler arası kalkınmışlık farklarının 

azaltılmasında, tarım dışı istihdam oluşturmada, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir doğal çevre, sürdürülebilir 
çevre dengesi, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir gelir kaynaklarının yaratılmasında son derece etkilidir. Bu 

amaçla Kızıloğlu vd. (2015) devlet tarafından kırsal turizm bölgelerine desteklerin artırılabileceğini, yayla 

şenliklerinin yazılı ve görsel ya da sosyal medyalardan duyurulabileceğini önermişlerdir. 
 

SONUÇ 
 
Melankoç, Çamlık ve Soğanlı yaylaları ve çevreleri, turistik kullanımlar ve çeşitli turizm türleriiçin 

değerlendirilebilecek oranda turizm potansiyeline sahip durumdadır. Araştırma alanları, Erzincan ovasını 

kuzeyden ve güneyden çevreleyen iki önemli dağ üzerinde bulunmaktadır. Melankoç Yaylası Ergan Dağı, 
Çamlık Yaylası ve Soğanlı Yaylası Esence Dağı üzerinde yer almaktadır. Her iki dağ ve yakın çevresi zengin 

endemik türler barındırmaktadır. Hem coğrafi, hem botanik, hem de kültürel önemli değerlerden olan endemik 

türlerin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda yaylaların turizme kazandırılması süreçlerinde 

mevcut bitki örtüsünün korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması zorunludur. Bu amaçla özellikle yayla 
kullanıcılarının aşrı ve yanlış otlatma eğilimlerinin kontrol altına alınması ve turistik amaçlı ziyaretçilerin 

farkındalığının artırılması ve özellikle endemik türlerin koruma altına alınması önemlidir.  

Yayla turizmi doğa ile baş başa olmak isteyen ve çoğunlukla macera, keşif, dinlenme ve belli derecede 
doğa karşısında kendini sınama hisleriyle hareket eden bir ziyaretçi potansiyeline sahiptir. Alanlarda yapılması 

önerilebilecek turizm faaliyetleri arasında yalnız kampçılık ve dağcılık değil, yurt dışında çok popüler olan ve 

ülkemizde de giderek yaygınlaşan kuş gözlemciliği, flora turizmi, kelebek gözlemciliği, uygun alanlarda çim 
kayağı, yamaç paraşütü, atlı safari gibi etkinlikler de sayılabilir. 

Ziyaretler genellikle günübirlik olmakta, gecelik konaklama ise kampçılık şeklinde olmaktadır. Çalışma 

konusu olan yaylalarda yaylacıların kullandığı kalıcı konut bulunmamaktadır. Bu sebeple bu alanlarda 

pansiyon veya dağ evi tarzında bir turistik konaklama imkânı yoktur. Bu yaylalarda devamlı olarak turist 
gelmesi hedeflediğinde doğal ve kültürel yapı ile uyumlu konaklama tesisleri, gözlemevleri ve ulaşım yapıları 

inşa etmek gerekecektedir. Ancak konaklama ve diğer hizmet faaliyetleri için gerekli inşaat işleri ve 

malzemeler ile ulaşım tesisleri çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanmalıdır. “Turizm Stratejisi 2023” de 
eko-turizmle beraber değerlendirilen yayla turizminin geliştirilmesine ilişkin hedefler belirlenmiştir. Bu 

hedefler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

• Yerel halk, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite ve işletmelerin yönetimi konusunda 

eğitilecektir. 

• Etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği müze evlerin açılması teşvik edilecektir. 

• Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda ziyaretçilere farklı güzergahları ve yöresel 
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özellikleri gösteren mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren haritaları sunulacaktır. 

• Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc, barınak, mesafe ve yön levhalarının 

tamamlanması, dağ yürüyüşü rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara tanıtılması, 
yeni taşıt yolu açılmaması sağlanacaktır. 

• Kitle turizmi amaçlı kullanılacak alanlarda; fiziksel planlama çalışmalarına altlık oluşturacak kadastro 

tamamlanarak, orman ve mera alanlarının sınırlarının tespitini takiben 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 

ölçekli imar planları hazırlanacaktır. 

• Doğa turizm amaçlı olarak seçilen alanlarda güzergâh üzerinde yer alan mağara, şelale, ilginç ağaç ve 
kaya oluşumu, sportif alanlar, kamping alanları vb. çekicilikler için çevre düzenlemeleri yapılacak, 

başta ulaşım olmak üzere gerekli altyapılar tamamlanacaktır. 

• Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkân verecek ve bunun bilimsel anlamda gösterimini 

sağlayacak araştırma istasyonları ve bilim müzeleri kurulacaktır. 

• Yöre halkına pansiyonculuk eğitimi verilecektir. 

• Turizm gelişim alanlarında yer alan eko-turizm alanlarının “alan yönetim planları” yapılacaktır 

(Anonim 2007). 
Bu hedefler doğrultusunda gerek çalışma alanları gerekse Erzincan turizm alanlarının tümü için atılması 

gereken ilk adım yatırım, yapım, bakım, onarım, hizmet servislerinin ziyaretçiye ulaştırılması, alan koruma 

programlarının uygulama ve denetimlerinin yapılması ile turistik faaliyetlerin koordinasyonu gibi konularda 
sorumluluk alacak bir yönetim yapısının oluşturulmasıdır. Ysayla turizmi halen illerde Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüklerinin çalışma kapsamı içinde yer almaktadır. Ancak yukarıda sayılan yönetim birimlerini içeren bir 

altyapı aktif değildir. Ayrıca Erzincan ili doğal kültür varlıklarının tam envanterine, detaylı turizm alan 
haritasına ve ilde yapılabilecek turizm aktiviteleri ve bunların yapılabileceği alanlara ve alternatiflerine ait 

detaylı bilgilere erişmek mümkün olmamaktadır. Bu konuda yapılması önerilen çalışmaların;  araştırmacılara, 

yöneticilere, turizm sektörü çalışanlarına ve en çok yerli ve yabancı turistlere yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 
Türkiye’de yaylacılık faaliyetleri eskiye göre gün geçtikçe azalmaktadır. Türkiye’deki yaylacılık işlevsel 

bir değişim sürecinden geçmektedir. Turizm amaçlı kullanılan yayla sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Klasik 

yaylacılığın temeli hayvancılık olup yatay yaylacılık hareketi mevcut değildir. Türkiye yayla yerleşmeleri; 
sürekli, geçici hem sürekli ve hem de geçici yerleşmeler şeklindedir. Günümüzde yaylacılık faaliyetleri, 

alternatif turizm türü olarak giderek önem kazanmaktadır. Yayla turizmi olarak isimlendirilen bu etkinlik 

bağlamında Türkiye’deki mevcut yaylalar yüksek bir potansiyele sahip konumdadırlar. Bu nedenle 
Türkiye’deki yaylaları, sezonluk sayfiye yerleri ve sezonluk hayvancılık merkezleri olarak görmek yeterli 

olmayacaktır. Bunların yanında dinlenme köyü kurma yerleri ve dağ turizmi alanları olarak da önem 

taşımaktadırlar. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, yayla turizminin ve yaylacılık potansiyelinin korunması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Koruma işlevi, hayvan ve bitki türlerinin kısaca doğal çevre ve ortama özgü 
olan flora ve faunanın korunması ile gerçekleşecektir. (Coşkun ve Doğanay, 2013: 24). 

 

KAYNAKÇA 

 
Anonim (2007). Türkiye turizm stratejisi 2023. Kültür ve turizm bakanlığı. Ankara. 

Aslan, K. (2008).  Türkiye'de kongre turizmini geliştirme imkanları. İstanbul Ticaret Odası Yayınları. İstanbul. Yayın no: 

2008-34. 
Atasoy, M., Reis, S., Sancar, C. (2009). Sürdürülebilir turizm gelişmesi ve yayla turizmi: Ayder Yaylası. TMMOB Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara. 

Doğanay, S. (2009) Koruma-Kullanma Dengesi Açısından Cami Boğazı Yaylası ve Çakırgöl Çevresinin Turistik 

Potansiyeline Coğrafî Bir Yaklaşım. Doğu Coğrafya Dergisi.22, 165-186. 

Doğanay, S. (2010). Doğu karadenİz’de yayla turizmi merkezlerine yeni bir örnek: Taşköprü Yaylası. Doğu Coğrafya 

Dergisi, 26, 223-240. 

Doğanay H. ve Coşkun O. (2013). Türkiye yaylacılığındaki değişme eğilimleri ve başlıca sonuçları. Doğu Coğrafya 

Dergisi, 30, 1-27. 

Hayli, S. (2002). Erzincan Ovasında Genel Arazi Kullanımı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12, 1, 1-24. 

 



319    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Kaya, M. (2011). Erzincan İklim ve Meteoroloji Verileri. TMMOB Makine Müh. Odası. Tesisat Müh. Dergisi. 16, 124, 

34-42. 

Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral Vadi örneği. 

İşletme Araştırmaları Dergisi, 2, 39-56. 

Kızıloğlu, R., Kızıloğlu, S. ve Patan, T. (2015). Güvende yayla şenliğine katılan ziyaretçilerin kırsal turizm bilinç 

düzeyinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5, 2, 33-41. 

Korkmaz, M., Alpaslan, Z. (2011). Ergan Dağı (Erzincan-Türkiye)'nınetnobotanik özellikleri.  Bağbahçe Bilim Dergisi. 

1, 3, 1-31 
McGehee N G (2002). Alternativetourısmandsocialmovements. Annals of TourismResearch, 29, 124-143. 

Özdemir, Ü. ve Çelikoğlu, Ş. (2010). Batı Karadeniz’de rekreasyonel açıdan giderek önemi artan bir yaylacılık sahası: 

Uluyayla, Doğu Coğrafya Dergisi, 32, 79-110. 

Selin, W. S. andZepeda, N. (2015). CanaanValley: promisedlandorbattlegroundforoutdoorrecreationandnature-

basedtourism. CanaanValleyandEnvironsSoutheasternNaturalist, 14, 7, 455-465. 

Sezer, İ. (2014). Doğu Karadeniz’de gelişme potansiyeli yüksek bir yayla turizm merkezi: Kulakkaya Yaylası. Doğu 

Coğrafya Dergisi, 34, 89-116. 

Torun, E. (2013). Kırsal turizmin bölge insanına katkıları, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇kAraştirmalarDergı̇si 15,24, 31-37. 

Ulusan, Y. ve Batman O. (2010). Alternatif turizm çeşitlerinin Konya turizmine etkisi üzerine bir araştırma. Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 243-260. 

Yalçınyavuz, A.Ü. (2015). Erzincan Kenti Rekreasyon Alanları Kullanıcı Tercihlerinin Anketle Analizi. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 

http://www.uzumlu.gov.tr/index.php/uezuemlue/ilcemiz/169-cografya 23.02.2016 

http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=75&menu=234 24.02.2016 

http://www.savakder.com/arastirmadetay.aspx?id=13 24.02.2016 

http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=2412.0   

http://s1.dmcdn.net/IIGdI/x240-JoJ.jpg 24.02.2016 

http://www.googleearth.com 24.02.2016 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11532/yayla-turizmi.html 22.02.2016 

 

http://www.uzumlu.gov.tr/index.php/uezuemlue/ilcemiz/169-cografya%2023.02.2016
http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=75&menu=234
http://www.savakder.com/arastirmadetay.aspx?id=13
http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=2412.0
http://s1.dmcdn.net/IIGdI/x240-JoJ.jpg
http://www.googleearth.com/
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11532/yayla-turizmi.html%2022.02.2016


320    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

TURİZM POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRME BAKIMINDAN 

KIRKLARELİ VE EDİRNE ÖRNEĞİ 

 

 
Yrd. Doç. Dr. Bayram AKAY 

Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi  

e-posta: bayramakay@klu.edu.tr 

 
Cemre TOKATLI 

Kırklareli Üniversitesi, S.B.E. Turizm İşl. A.B.D. 

e-posta: cemre.tokatli@outlook.com 

 
 Merve AKSOY 

Kırklareli Üniversitesi, S.B.E. Turizm İşl. A.B.D. 

e-posta: merve_aksoy1993@hotmail.com 

 
 

 

ÖZET 

Marmara bölgesi Trakya bölümünde yer alan Edirne ve Kırklareli illeri iklim özellikleri, doğal yapıları,  
ulaşım imkânları (E-5 ve Tem otoyolu)  ve önemli turist gönderen bölgelere yakın olmaları (Yunanistan, 

Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ) bakımından birbirlerine oldukça benzerlik gösterirler. Araştırmanın amacı, I) 

Edirne ve Kırklareli illerinin turizm potansiyelini, II) turizm arzını ve III) turizm talebini ortaya koymaktır. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve ulaşılan dokümanlar araştırmanın amacına uygun olarak 

analiz edilmiştir. Edirne’nin konaklama arz kapasitesinin büyük bir bölümü şehir merkezi ile kıyı turizminin 

önemli yeri olan Enez ilçesi ve Keşan ilçesi Erikli Köy’ünde yer almaktadır. Kırklareli ilinde ise; konaklama 
tesislerinin çoğu merkez ve yörenin denize kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldelerindedir.  Her iki ilde de son 

yıllarda yeni oteller açılarak konaklama arz kapasitelerinde ve turizm talebinde önemli artış meydana gelmiştir. 

Edirne ve Kırklareli illeri öncelikli kültür turizmi, ekoturizm, kırsal turizm, kıyı turizmi ve mağara turizmi gibi 

birçok alternatif turizmin bir arada yapılabileceği önemli potansiyele sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Turizm Potansiyeli, Kırklareli,  Edirne  

 

THE INSTANCES OF KIRKLARELI AND EDIRNE WITH RESPECT TO 

THE ASSESSMENT OF TOURISM POTENTIAL 
 

 

ABSTRACT  

Edirne and Kırklareli located in Thraca, Marmara Region, resembles each other substantially in terms 

of climate conditions, landscape features, transprotaiton apportunities (E-5 and TEM Hihgyaw) and in that 
they are close to the regions (Greece, Bulgaria, İstanbul, Tekirdağ) which forwards considerable number of 

tourists. The study aims I) to reveal the tourism potential of the provinces, II) Edirne and Kırklareli and their 

tourism supply and III) tourism demand.  Qualitative research method is used in the study and the documents 
are analysed in compliance with the objective of the study. The large part of the accommodation supply 

capacity of Edirne comprises town centre, Enez district which is the most notable place of coastal tourism and 

Erikli Village of Keşan district.  As for the Kırklareli province; most of the accommodation facilities are 

located in downtime and in Iğneada and Kıyıköy two seacoast towns of the region.  In both towns during the 
recent years, a considerable increase, thanks to the newly opened hotels, has taken place in accommodation 

supply capacity and tourism demand. The provinces of Edirne and Kırklareli have significant potential in 
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which many of alternative tourism activities, such as cultural tourism preferably, ecotourism, rural tourism, 

coastal tourism and speleological tourism, can be achieved concurrently.  
Keywords: Tourism Potantial, Edirne, Kırklareli 

 

1. GİRİŞ 

 
Türkiye’nin Marmara Bölgesi, Trakya Bölümünde yer alan Edirne ve Kırklareli illerinin; doğal ortam 

açısından zenginlikleri, iklim özellikleri ve zengin bir tarihsel geçmiş ile turizm potansiyeli oldukça yüksektir. 
Ayrıca Karadeniz ve Marmara denizini sahil şeridinde kıyılarının olması, metropol şehir İstanbul’a yakınlık 

avantajına sahip olmaları bu şehirlerin turizm potansiyeli açısından oldukça önemlidir. 

Edirne, Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alır. Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, 
batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale illeri ile çevrilidir. Türkiye’nin kuzey batısında 

olup 41°40′ kuzey paraleli, 26°34′ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 6.276 km² olan 

Edirne’nin, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 41 metredir. Edirne ili, Trakya Yarımadasında; kuzeyde 
Istranca Dağları, güneyinde Koru Dağları ve Ege Denizi-Saroz Körfezi, batısında Meriç Nehri ve Meriç Ovası, 

doğusunda da Ergene Ovasını içine almakta olup, il topraklarının %80’i tarıma elverişlidir. Edirne’de kara 

iklimi hüküm sürmektedir (www.edirne.bel.tr/). 
Kırklareli Marmara Bölgesi’nin Trakya tarafında, Istranca ve Ergene bölümleri üzerinde bir sınır ilidir. 

41°14′ – 42°00′ kuzey enlemleri ile 26°53′ – 28°13′ doğu boylamları arasında yer alır. İlin kuzeyinde 

Bulgaristan, doğusunda Karadeniz, güney-doğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ, batısında Edirne bulunur. 
Merkez ilçenin denizden yüksekliği 203 metre ve ilin yüzölçümü 6550 kilometredir. Kırklareli, Marmara 

Havzası’nın kuzey bölümünü meydana getiren Istranca Dağları ile Meriç Havzası’nın doğusundaki Ergene 

Vadisi üzerinde yer alır. Kuzeyi, kuzeybatı-güneydoğu yönündeki Istranca Dağlarıyla kaplıdır 
(www.kirklarelitso.org.tr). 

 

 
Şekil 1. Edirne ve Kırklareli Haritası 

Kaynak: www.google.com.tr/search. 

 

Edirne ve Kırklareli illeri; birçok tarihi ve kültürel özellikleri, çeşitli flora ve fauna varlıkları,  çok sayıda 

mağaraları, doğal kumsal ve plajları, yörelere özgü kültürel değerleri ve farklı inançlara ev sahipliğiyle 

alternatif turizm çeşitliliği açısından birçok turistik çekiciliğe sahiptirler.  Bu çalışmanın amacı, Edirne ve 

Kırklareli’nin turizm potansiyelini, turizm arzını ve turizm talebini ortaya koymaktır. 
 

 

 

http://www.kirklarelitso.org.tr/
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2. TURİZM ARZI VE TURİZM TALEBİ 

 
2.1. Turizm Arzı Tanımı ve Kavramı 

Farklı tanımları olmakla birlikte turizm arzı, “belirli şartlar altında belirli bir fiyatta, bir ülkenin veya 
bölgenin turistlere satmaya ya da turistlerin faydalanmasına sunduğu her türlü doğal, tarihi, kültürel, arkeolojik 

değerlerle tesis ve hizmetlerin tümüdür” (Sezgin, 2001:50). Ayrıca  “turistin ihtiyacını gideren konaklama, 

ulaşım, yeme-içme ve eğlence gibi faaliyetler” şeklinde tanımlanabilir (Yağcı, 2003: 40). Turizm arzı, “bir 
ülkenin turizm işletmeleri ve kurumları yoluyla turistlere sunduğu maddi ve manevi değerlerin tümüdür”. 

Diğer bir tanıma göre turizm arzı, “turizm amaçlı tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinmelerini 

karşılamak için gerekli mal ve hizmetlerin tedarik edilmesini içeren üretime dayalı işlemlerin bütünüdür”. Son 

olarak turizm arzı, “bir memleketin, bir bölgenin veya bir çekim merkezinin seyahat edenlerin gereksinimini 
karşılamada sahip olduğu varlık, değer ve olanakların tümü ile belli bir zaman süresi içindeki yolculuk ve 

konaklamaya dönük ve belli bir fiyata satılmaya hazır mal ve hizmet akımıdır” (Bahar ve Kozak, 2013:63). 

Turizm arzının özellikleri: 
➢ Turizmde arz ancak büyük yatırımlar ile oluşabilir. 

➢ Turizm potansiyelinin en önemli kaynağını oluşturan doğal kaynakların ve konaklama arzının sınırlı 

miktarda olmaları, istenildiği zaman çoğaltılamaması turizm arzına inelastik özellik kazandırır. 
➢ Turizm sektörünün ürettiği mal ve hizmetler, stoklanmaya uygun değildir. Bu nedenle üretildiği anda 

tüketilmek zorundadır (Tunç ve Saç, 1998). 

➢ Turizm arzının temel özelliği, emek-yoğun üretime dayalı olmasıdır. 

➢ Bir tüketici turizm faaliyetlerinden tam olarak yararlanabilmek için üretim yerine gitmek zorundadır. 
➢ Turizm arzı çok değişik alanları ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Bir bölgedeki fiziksel, doğal, kültürel 

ve insani değerler bu bölgeyi ziyaret eden turistin zihninde bir bütün olarak kalmakta ve turistin tatil 

deneyiminin oluşmasına bir bütün olarak katkıda bulunmaktadır (Olalı ve Timur, 1988:135). 
Turizm arzını oluşturan unsurlar, bir yerdeki arz kapasitesinin nicelik ve nitelik olarak durumu turizmi 

teşvik eden başlıca unsur görülmekle birlikte bazı turizm uzmanlarına göre; turizm arzı kendi özel talebini 

yaratmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Sezgin, 2001:50): 

• Doğal ve Kültürel Çekicilikler: Jeo-ekonomik çekicilikler, sosyo-kültürel varlıklar ve toplumsal 
olaylar, büyük kentler. 

• Konaklama Olanakları: Bir bölgede bulunan turizm belgeli, belediye belgeli konaklama tesislerini ve 

yat işletmelerini kapsar. 

• Ulaşım Olanakları: Turistik bir destinasyona havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile en kolay 

ulaşım biçimini ifade eder. 

• Turizm Yatırımları: Turistlerin konaklama, yeme-içme, dinlence ve eğlence gereksinimlerini 

karşılayan tesis, arazi ve teçhizatların bütünüdür. 
 

2.2. Turizm Talebi Tanımı ve Kavramı 

Turizm talebi “ yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip olup belirli bir zaman diliminde belirli 
bir hedef doğrultusunda turistik mal ve hizmetlerden faydalanan ya da yararlanmak isteyen kişi ya da kişiler 

topluluğudur” (Kozak ve diğerleri, 2001:63). Ya da “belirli fiyatta satışa veya turistlerin yararlanmasına 

sunulan turistik mal ve hizmetleri satın alan veya bunlardan yararlanan insanların miktarıdır” (Olalı, 

1981:165). Diğer bir tanıma göre ise  “insanların turizm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli alım gücü ve 
boş zaman ile desteklenmiş olan, turizm ürün ve hizmetlerini satın alma isteğinde bulunan insan miktarı” 

olarak tanımlanmaktadır (Bahar ve Kozak, 2013:107).  

Yukarıda verilen tanımlara bakıldığında turizm talebinin üç önemli özelliği göze çarpmaktadır. Buna 
göre ekonomik alanda turizm talebinin oluşabilmesi için; 

• Tüketim zamanının kesin sınırlarının çizilmiş olması, 

• Tüketimde bulunacak kişinin belirli bir gelire ve boş zamana sahip olması, 

• Turistik mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada belirli bir fiyata turistlerin hizmetine sunulması, 

• Tüketicinin mal ve hizmetleri kullanmak için isteğinin olması gerekmektedir. 
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Tüketici kitle, turist olabileceği gibi ziyaretçi ya da bir yerden farklı bir yere seyahat eden grup olabilir. 

Turizm talebi tüketimde bulunan kişilerle birlikte üç bileşenden oluşmaktadır (Kozak ve diğerleri, 2001:63). 
Bunlar; 

• Bir turizm destinasyonuna giderek turizm faaliyetlerine doğrudan katılan “efektif talep”, 

• Seyahat etme isteği olan ancak, gerek zaman gerekse parasal kısıtlamalar nedeniyle bu isteğini 

gerçekleştiremeyen “potansiyel talep”, 

• Uyarıldığında seyahat edebilen ancak, sunulan olanaklar ve faaliyetler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmayan “ertelenmiş turizm talebi” olarak sıralanabilir. 
İç turizm talebi ve dış turizm talebi: İç turizm talebi, kişilerin kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri turizm 

amaçlı seyahat ve bu seyahatlerle bağlantılı etkinlikleri içerir, dış turizm talebi ise; bir ülke vatandaşlarının 

kendi ülkeleri dışındaki yabancı ülkelerde turistik ihtiyaçlarını giderme talebine dayanır (Yağcı, 2003:23). 

 
Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Ekonomik faktörler, sosyal faktörler ve psikolojik faktörlerdir. 

a) Ekonomik faktörler: Gelir, fiyat, ulaşım, döviz kuru, uzaklık, konaklama ve arz kapasitesi ve tanıtım 

faaliyetleri olarak sıralanabilir (Tunç ve Saç, 2000; Turgut, 2014). 
b) Sosyal Faktörler: Bunlar; moda, zevk ve alışkanlıklar, boş zaman, cinsiyet, yaş, aile yapısı, meslek, 

kültür ve eğitim düzeyi ile toplumsal değer yargılarıdır (Bahar ve Kozak, 2013: 116). 

c) Psikolojik Faktörler: İnsanların turizm aracılığıyla rahatlamalarına, içinde yaşadıkları çevreden bir 
an olsun uzaklaşmalarına ve bazı gereksinimlerini tatmin ederek yüksek oranda zevk almalarına olanak 

sağlamaktadır (Bahar ve Kozak, 2013: 117). Kişilik yapısı ve motivasyon, kültürel uzaklık, moda ve zevk 

alışkanlıkları, snobizm turistik talebi etkileyen psikolojik unsurlardır (Tunç ve Saç, 2000). 

 

3. TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ 

 
Turistik ürün, “turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve 

diğer pek çok hizmetin bileşimidir”. Turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, bir 
ülke ya da yörenin sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik kaynakların oluşturduğu turizm ürünüdür. İkincisi 

ise turistlerin yer değiştirmelerine ve tatil yapmalarına imkân veren turistik hizmetlerin tümüdür (Zengin ve 

Şen, 2015: 75). Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyeli, turistik ürünü oluşturan unsurları 
ya da turizmin arz kaynakları denilen çekicilikler, ulaşılabilirlik ve konaklama işletmelerine bağlıdır. Bunların 

yeterliliği ve organizasyonu turizmde gelişmenin temellerini oluşturur (Kılıç ve Tunçel, 2009: 138). 

Turistik ürün çeşitlendirmesi ise; yeni ürün geliştirme, destekleyici ürün ve farklılaştırılmış ürün olmak 
üzere üç şekilde görülmektedir. Mevcut turistik ürüne karşı rakip olabilecek, kendi başına çekim gücüne sahip 

ve kendine talep yaratabilecek turistik ürünler, yeni turistik ürün olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda yeni 

turistik ürün çeşidi, kendi başına bir turistik çekim unsuru yaratmakta, tek başına turist çekmektedir (Akgöz 

ve diğerleri, 2014: 6). TÜRSAB (2003) bir araştırmasında 39 yeni turistik ürün ortaya çıkarmıştır. Bu ürünlerin 
arasında flora/fauna, diving, rafting, yamaç paraşütü, dağcılık, avcılık, kuş gözetleme, inanç turları gibi son 

yıllarda gelişen birçok turistik ürün de bulunmaktadır. 

 

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, Marmara Bölgesi Trakya Bölümü’nde yer alan, I) Edirne ve Kırklareli’nin 

turizm potansiyelini,  II)  turizm arzını ve III) turizm talebini ortaya koymaktır. Bu araştırma; Kırklareli ve 
Edirne illerinin turizm potansiyeli hakkında fikir verilmesi, turizm potansiyelinin bölge turizmine 

sağlayabileceği katkıların ortaya konması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması açısından önem 

taşımaktadır. 
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4.2. Araştırmanın Materyal ve Yöntemi 

Çalışmada öncelikle turizm arzı ve talebi kavramlarına yönelik araştırmalar ile ilgili kaynak taraması 
yapılmıştır. Daha sonra çalışma için örnek alan olarak Edirne ve Kırklareli illeri doğal, tarihi ve kültürel 

özellikler, ulaşılabilirlik ve turizm arz-talep açısından irdelenmiştir.  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nitel araştırmada amaç konunun betimsel ve 
gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008:8). Araştırma temel olarak ikincil veri 

kaynaklarından elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. İkincil veri kaynakları olarak turizm literatürü 

yanında, konuyla doğrudan ilgili kurumların ilgili yayınları kullanılmıştır. Bu araştırmada Valilik, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlükleri, TUİK, Sanayi ve Ticaret Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Turizm Bakanlığı 
hazırlamış olduğu kitap, dergi, kitapçık, broşürler ve raporlarlar (Altunışık ve diğerleri 2005:65) araştırmanın 

amacına uygun olarak doküman analizi yapılmıştır. 

 

5. BULGULAR 

 
5.1. Edirne’nin Turizm Çekicilikleri 

Çekicilik, turistin seyahat etmek istediği bir yeri, başka bir yere tercih etmesini etkileyen faktörlerdir. 

Çekicilik faktörü yer çekiciliği (doğal kaynaklar) olabileceği gibi olay çekiciliği, gelenek ve görenekler 
(evlenme, düğün, doğum vb.), kültürel varlıklar (müze, anıtlar, tarihi kentler) da olabilir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 

2008:6). Edirne ilinin başlıca turizm çekicilikleri:  

Kültür Turizmi: Edirne, İstanbul ve Bursa’dan sonra tarihî eser zenginliği bakımından üçüncü 

ilimizdir. Geçirdiği iki büyük yangın, deprem ve dört istilâ ile eserlerin çoğu kaybolmasına rağmen müze şehir 
olma özelliğini korumaktadır (www.edirne.bel.tr). Bir zamanlar Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmasından 

dolayı şehir han, cami, çarşı gibi tarihi eserlerle çevrilidir. İl genelinde Osmanlı Türk kültürünü yansıtan 612 

tarihi eser vardır. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya Kültürel Miraslar listesine dâhil 
edilen Selimiye Camii ve Külliyesi de Edirne’de bulunmakta ve kültür turizmine çok büyük katkı 

sağlamaktadır. 

İnanç Turizmi: Osmanlı Devleti’ne 85 yıl kadar başkentlik yapmış ve Osmanlının her döneminde en 
önemli kentleri arasında yer almış olan Edirne’de, İslam inancına ait yapılar ağırlık kazanmaktadır. Farklı dini 

düşünce mensuplarına hoşgörülü davranan ve inanç özgürlüğü sunan Osmanlı Devleti içinde diğer din 

mensupları da özgürce yaşamış ve dini yapılar inşa etmişlerdir. Söz konusu bu durumlar, kentteki dini yapı ve 

mekânların çeşitliliğini arttırmıştır.  
Edirne İli’nde, üç büyük semavi din olan İslamiyet, Hıristiyanlık ve Museviliğe ait dini yapı ve 

mekânların yanı sıra İslam Dünyası’nda ortaya çıkan senkretik akımlardan biri olan Bahaîlik dinine ait yapı 

ve mekânlar da bulunmaktadır. Bu mekânlar Edirne’de inanç turizminin gelişmesini sağlamıştır (Kocaman, 
2011:238). 

Gastronomi Turizmi: Osmanlı’nın saray kenti olan Edirne zengin bir yemek kültürünün merkezidir. 

Kültürlerin geçiş güzergâhında yer alan Edirne İli’nde, Anadolu’nun yemek kültürünü Balkanlar’a taşıyan 

Türkler ile Rumeli gelenekleri ve bölgesel özelliklerin birleşimiyle zengin bir mutfak anlayışı gelişmiştir. 
Edirne ilinin mutfağına ait sembolleşen ve turistik ürün olarak potansiyel oluşturan yiyecek ve içecekleri 

bulunmaktadır.  

Kıyı Turizmi: Edirne ili sınırları içerisinde bulunan Saros Körfezi’nin kumsalı çok geniş ve rüzgâra 
karşı korunaklı bir kıyı alanıdır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki konumuyla ve Meriç Deltası ile doğal 

peyzaja sahiptir. Saros Körfezi Kıyı Kumulu ise Türkiye’nin 27 km uzunluğunda en önemli kumul 

alanlarındandır. Kumulun bitki örtüsü ve Saros Körfezi balık türleri bu kıyı alanına özgüdür. Kıyı ve spor 
turizmi (özellikle dalma ve amatör balıkçılık) için sürekli gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler vardır. Kıyı alanı 

dalış, sörf, yelkencilik, yüzme ve amatör balıkçılık gibi birçok etkinliğe ev yapabilecek kapasiteye sahiptir.  

Av Turizmi: Edirne ve çevresinde avcılık faaliyetlerinin tarihi oldukça eskidir. Osmanlı Devleti 

Dönemi’nde özellikle 17. yüzyılda Osmanlı padişahlarında av geleneği başlamış, padişah ve hanedan 
üyelerinin yanı sıra, üst düzey devlet görevlileri, Osmanlı’ya bağlı beylik ve devletler ile çeşitli ülke 

hükümdarları ve önemli misafirler de Edirne ve çevresindeki avcılık etkinliklerine katılmışlardır. Edirne ili 

önemli bir avcılık ve av turizmi potansiyelinin gelişmesini sağlamıştır (Kocaman, 2011).  
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Festival Turizmi: Başlıca Kırkpınar ve Kakava (Hıdrellez) Festivalleri olmak üzere birçok festival ve 

etkinliğe sahiptir. Edirne’de yapılan Kırkpınar Güreşleri Unesco Soyut Dünya Kültür Mirasları listesinde yer 
almaktadır. Bu festivallerin bir turizm ürünü olarak geliştirilmesi bölge turizmine canlılık katacaktır. 

Özel İlgi Turizmi: Gala Gölü ve Milli Park Alanı doğal peyzajı ile çekimi çok yüksek ve korunmuş bir 

sulak alandır. Tuz Gölü Erikli Sahili’nin hemen arka alanında yer alan tuz gölü birçok kuş çeşidine ev sahipliği 
yapmaktadır. Meriç Deltası korunmuş sulak alandır. Doğal peyzajı ve barındırdığı biyo çeşitlilik ile doğal 

çekim merkezidir. Bu destinasyonlar özel ilgi turistleri (kuş gözlemcileri, amatör balıkçılar, fotoğrafçılar, doğa 

yürüyüşçüleri, bisikletçiler) tarafından ziyaret edilmektedir (TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, 2013-

2023).Edirne’de trekking sporuna elverişli yerler bulunmaktadır. Bunlardan ‘‘Sultan Yolu’’ olarak 
adlandırılan ve Kapıkule-Edirne-Hıdırağa-Ortakçı-Kavaklı-Yağcılı-Süloğlu-Büyükgerdelli güzergâhını 

kapsayan bu bölge son yıllarda trekking sporu yapan yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir 

(Kocaman, 2011:290). 
Edirne ilinde bulunan Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirleri turizm açısından oldukça önemli bir 

potansiyele sahiptir. Kuş gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı, bitki gözlemciliği, doğa gözlemciliği bu nehirleri 

rekreasyon ve özel ilgi turizmi için çekici hale getirmektedir. 
 

5.2.Kırklareli’nin Turizm Çekicilikleri 

Kırklareli’nin coğrafi çevre koşulları; Istranca dağları, Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ve 

Longoz Ormanları Milli Parkı, mağaraları, gölleri turistik ürün çeşitlenme için avantaj sağlamaktadır. Kıyı ve 
iklim özellikleri, kültürel zenginlikleri, doğa yürüyüşleri, kuş ve bitki gözlemciliği, ekoturizm olanakları 

turizmi tüm yıl desteklemektedir. 

Ekoturizm: Kırklareli; Istranca (Yıldız) dağlarının içinde, karasal bir iklimin hâkim olduğu, yer yer 
Karadeniz iklimi özelliklerini de gösteren eşsiz güzellikteki longoz ormanları ile bunlar içinde çok çeşitli flora 

ve faunası, doğal sit alanları, tabii mağaraları, tarihi ve kültürel değerleri, anıt ağaçları ve eko sistemi ile 

bölgenin dikkat çeken yerlerinden biridir. Kent topraklarının %48’i dağlarla kaplı olup Kırklareli’nin içinden 

doğan birçok sayıda nehir de bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Karadeniz kıyısından denize dökülürken, 
bazıları da Ege’ye dökülmektedir (Morgül, 2014:30). 

Doğa ve Doğa Yürüyüşü (Trekking) Turizmi: Bölge, doğa yürüyüşü olanakları açısından yüksek bir 

potansiyele sahiptir. Alanın sahip olduğu uygun iklim koşulları ve topografyası, zengin flora ve faunası, yöre 
halkının sosyo-kültürel yapısı da trekking parkurlarının geliştirilmesi ve kullanımında olumlu katkılar 

sağlamaktadır. İğneada ve çevresi özellikle Istranca Dağları ile birlikte doğa turizmi ve doğa yürüyüşü için 

uygun yerlerdir (Çakır ve Çakır,2012:3). 
Mağara Turizmi: Kırklareli il sınırları içinde pek çok mağara bulunmaktadır. Bunlar tarih öncesi 

dönemlerde ve erken Hıristiyanlık sürecinde iskâna tabi tutulmuştur. Bu özelliklere sahip bu mağaralar ve 

doğal özellikleriyle ilgi çeken diğer mağaralar da mağara turizm açısından önemlidir. Bunlar arasında 2720 

metre uzunluğundaki Dupnisa, 1620 metre uzunluğundaki Yenesu, 300 metre uzunluğundaki Domuzdere, 
Kıyıköy Mağaraları, Kaptanın Mağarası vb. bulunmaktadır. Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü’nün 6 km 

güneyinde bulunan Dupnisa mağarası 1. derece tescilli doğal sit alanıdır (Morgül, 2014:30). Dupnisa 

Mağarasında; 11 türden yaklaşık 60 bin yarasa ile 184 mağara omurgasızının yaşaması önemli bir yer altı 
habitatı olduğunu göstermektedir. Turizme açılan Dupnisa Mağarası ve çevresinde günübirlik piknik ve doğa 

yürüyüşü gibi faaliyetler yapılabilmektedir (www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). 

Av Turizmi: Kırklareli; hem kara hem de su avcılığı bakımından önemli bir bölgede yer alır. Doğal 
yapısı ve göç yolu üzerinde olması nedeniyle değişik hayvan türlerinin yaşamasına imkân vermektedir. 

Kırklareli’nde Demirköy-Vize Karamanbayırı, Demirköy Sislioba, Kofçaz Kocayazı, Vize Kıyıköy Devlet av 

sahaları, Babaeski Ergene, Lüleburgaz Ahmetbey, Kırklareli Kayalı genel av sahaları ile Çukurpınar örnek av 

sahaları bulunmaktadır. Buralarda avlanılabileceği gibi İl sınırları içerisinde bulunan devlet ormanları, toprak 
muhafaza ve ağaçlandırma sahaları, devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, göl, lagün, 

bataklık ve sazlık gibi sahalarda avlanmak mümkün olmaktadır (www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). 

Bitki İnceleme (Botanik) Turizmi: Kırklareli; sınırları içerisinde barındırdığı flora zenginliği 
nedeniyle botanik turizmi ile ilgilenenler için büyük bir çekicilik oluşturmaktadır. Ülkemizdeki 10.000’e yakın 

bitki türünün 670 türü yalnızca Kırklareli Ormanlarında yetişmektedir. Bölgede 27 çeşit endemik bitki 
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bulunmaktadır(www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). İğneada Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası ve Çevresi, 

Balaban Dersi ve çevresi, Mutludere (Rezve), Demirköy Dökümhanesi, Mahya Dağı, Kastros Körfezi, Panayır 
İskelesi ve Tekkaya, Dereköy – Hudut Boyu ve Kıyıköy bitkiler açısından potansiyel noktalardır (Morgül, 

2014:32). 

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) Turizmi: Kuş gözlemciliği; ülkemizde az sayıda insan tarafından 
bilinmesine rağmen, Avrupa ve Kuzey Amerika’da oldukça yaygındır. Ülkemizde kuş varlığını oluşturan 454 

kuş türünden 194 türü yıl içerisinde İğneada sınırları içerisinde görülebilmektedir. Alan çok sayıda su kuşu ve 

yırtıcı kuşun, özellikle de leyleklerin (ak ve kara leylek) sonbahar göçünde geçiş yoludur. Bazı su kuşları 

(balıkçıllar, kazlar, ördekler, su tavukları, yağmurcunlar vb.) ve yırtıcılar (kartallar, şahinler, doğanlar, 
deliceler vb.) ise alanda üremektedir. İlin bu kuş zenginliği, alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kuş 

gözlemciliği meraklılarını çekmektedir. İğneada dışında bu faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği yerler; 

Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı, Çavuşköy Göleti, Dupnisa Mağarası Sulak Alanı’dır 
(www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). 

Kültür Turizmi: Ülkeler için önemli bir alternatif turizm türü olan kültür turizmi, “gelir sağlayıcı 

etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm şeklidir”. Merkezde 
arkeolojik kazı alanları, Hızırbey Külliyesi, askeri tabyalar, çeşmeler, Babaeski ilçesinde; Cedit Ali Paşa Camii 

ve Köprüsü, Demirköy İlçesinde; Fatih Demir Dökümhanesi, Kofçaz ilçesinde; Tümülüs ve Dolmenler, 

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Zindan Baba Türbesi, Tümülüsler, Pehlivanköy 

İlçesinde; İstasyon Binası, Akarca Köprüsü, Tümülüsler, Pınarhisar İlçesinde; Kale, çeşmeler, Tümülüsler, 
Vize İlçesinde; Küçük Ayasofya Kilisesi (Gazi Süleyman Paşa Camii), Vize Kalesi, Anfi Tiyatro, Çeşmeler, 

Tümülüsler, Kıyıköy Aya Nikola Manastırı ve Kıyıköy kalesi bulunmaktadır 

(www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). 
Kıyı Turizmi: Kırklareli, Karadeniz’de kumsalları nitelikli 60 km. kıyı şeridine sahiptir. İl’in 

Karadeniz’e kıyısı olan iki ilçesi Demirköy ve Vize’dir. Kıyı kullanımına elverişli plajları ise İğneada, 

Beğendik, Limanköy, Kıyıköy ve Kasatura ile bu yerleşmelerin arasında kalan alandır 

(www.kirklarelikulturturizm.gov.tr). Kıyı boyunca yer alan kasabalar (İğneada, Limanköy ve Kıyıköy) 
dinamik bir balıkçılık toplulukları olmalarına rağmen, aile pansiyonları, butik oteller, lokantalar, dinlenme-

eğlence tesisleri ve kamplarıyla yaz turizmi açısından gelişmektedir (http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr). 

Kıyıköy Doğal Sit Alanları, Vize İlçesi Kıyıköy kasabasının iki yanında yer alan Pabuçdere ve Kazandere'nin, 
Karadeniz'e ulaştığı noktadan itibaren önemli bir bölümü, I. derece doğal sit alanı olarak koruma altına 

alınmıştır. Her iki derenin denize kavuştuğu bölgede, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği iki ayrı 

plaj mevcuttur (İl ve Çevre Durum Raporu, 2011:95).  Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi; 
sahip olduğu doğal güzellikleri, 20 kilometreye ulaşan kesintisiz kumsalları ve plajları ve yılın değişik 

dönemlerine yayılan turizm yelpazesindeki çeşitliliğine sahiptir (www.trakyagezi.com). 

 

5.3. Edirne ve Kırklareli Destinasyonuna Ulaşılabilirlik 

Bir destinasyonun sadece çekicilik özelliğine sahip olması, talep çekebilmesi açısından tek başına yeterli 

değildir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:6). Fiziksel yalıtım ve yetersiz bir ulaşım bağlantısı turizmi açıkça 

engeller (Kılıç ve Tunçel, 2009:141). Araştırmalar bir ülkenin veya bölgenin ulaştırma altyapısının turizm 
çekiciliğinin önemli bir belirleyicisi ve turizmin geliştirilmesi için bir ön koşul olduğunu göstermektedir. 

Çünkü turistlerin çoğunluğunu kaliteli ve modern ulaşım altyapısını sahip sakinler oluşturmaktadır. Bu turistler 

destinasyona seyahatlerinde ulaşım sistemindeki yetersizlik, uzun ve rahatsız edici yolculuktan dolayı 
alternatif destinasyon ararlar (Khadaroo ve Seetanah, 2008:831). 

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bir köprü niteliğinde olan TR21 Trakya Bölgesi, güçlü karayolu altyapısı, 

limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile erişilebilirliği yüksek bir geçiş bölgesidir 

(www.trakyaka.org.tr). Anadolu’yu, İstanbul’u, Ortadoğu’yu Avrupa’ya bağlayan kara ve demiryolları 
Edirne’den geçer. Avrupa’dan Türkiye’ye giren 4 sınır kapısından 3’ü Yunanistan ve biri Bulgaristan 

sınırındadır. Edirne ili 230 km’lik karayolu İstanbul’a bağlıdır (www.cografya.gen.tr). Trakya Bölgesi’nin tek 

havalimanı Tekirdağ - Çorlu Havalimanı ulaşımı için kullanılmaktadır (Trakya Kalkınma Ajansı, 2012:109). 
2016’da yeni kurulacak havalimanlarından bir tanesi olan Edirne- Kırklareli havaalanını bölge turizmine 

http://www.trakyagezi.com/
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önemli katkıları sağlayacaktır (www.gazetetrakya.com). Ayrıca, İstanbul Halkalı’dan kalkıp Tekirdağ ve 

Kırklareli’den Edirne Kapıkule'ye ulaşacak hızlı tren projesi devam etmektedir. 
Kırklareli karayoluyla çeşitli ulaşım ağlarıyla Trakya’nın, dolayısıyla Türkiye’nin diğer yerleşim 

yerlerine bağlanır. Trakya’yı Edirne -İstanbul güzergâhı boyunca boydan boya geçen E-5 ve TEM otoyollarına 

yakın bir mesafede yer alır. Ayrıca karayoluyla Edirne – Kırklareli – Pınarhisar – Vize – Saray – Çerkezköy – 
İstanbul güzergâhından alternatif yollara da sahiptir. İlin Kofçaz ilçesi sınırlarında yer alan Dereköy sınır 

kapısından Bulgaristan’a ulaşımı bulunmaktadır. Bunun için otobüs seferleri Kırklareli otogarındaki ilgili 

firmalar vasıtasıyla sağlanmaktadır (www.kirklareli.net). Kırklareli'nin 60 kilometreyi bulan Karadeniz 

kıyılarında, tek doğal liman Limanköy’dür. İğneada ve Kıyıköy, il'in deniz ulaşımı açısından önemli iki 
merkezidir. Kıyıköy'de doğal bir kumsal ve iskele mevcuttur (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011:157). 

 

5.4. Edirne ve Kırklareli’nin Konaklama ve Arz Kapasitesi  

Seyahatlerde en büyük rolü oynayan konaklama sektörü, turistlerin geçici konaklama, yeme-içme, 

eğlence ve diğer bazı sosyal ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerden bir tanesi 

olan oteller ise “yolcuların seyahatleri boyunca ücret karşılığında konaklayabilecekleri ve beslenme 
ihtiyaçlarını sürekli karşılayabilecekleri işletmeler” olarak tanımlanabilir (Batman, 2015:114). Bir yerin 

konaklama arz kapasitesini turizm yatırım ve turizm işletme belgeli işletmeler ile belediye belgeli tesisler 

oluşturmaktadır. 

Tablo 1.Edirne’nin Konaklama ve Arz Kapasitesi (2015) 

 Tesis Sayısı  Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Turizm Yatırım Belgeli 2 78 156 

Turizm İşletme Belgeli 23 1.033 2.204 

Belediye Belgeli Tesisler 28 865 1.784 

Kaynak:http://yigm.kulturturizm.gov.tr 

 

Tablo 1 incelendiğinde Edirne ilinde turizm yatırım belgeli 2, turizm işletme belgeli ise 23 tesis 
bulunmaktadır. Turizm yatırım belgeli tesislerde toplam 78 oda ve 156 yatak kapasitesi vardır.  Turizm işletme 

belgeli tesisler ise toplam 23 tesis, 1033 oda ve 2204 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. Kırklareli’nin Konaklama ve Arz Kapasitesi (2015) 

 Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Turizm Yatırım Belgeli 3 164 300 

Turizm İşletme Belgeli 7 579 1.157 

Belediye Belgeli Tesisler 33 642 1.411 

Kaynak:http://yigm.kulturturizm.gov.tr 

 

Tablo 2’ye göre; Kırklareli ilinde turizm yatırım belgeli 3, turizm işletme belgeli ise 7 tesis 
bulunmaktadır. Turizm yatırım belgeli tesisler toplam 164 oda ve 300 yatak kapasitelidir. Turizm işletme 

belgeli tesislerde ise toplam 7 tesis, 579 oda ve 1157 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

 
5.5. Edirne ve Kırklareli’ndeki Seyahat Acenteleri 

Seyahat acenteleri, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları satmaya ve 

turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili 

olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır 
(http://yigm.kulturturizm.gov.tr). Kısaca, turistik talep ile arz arasında aracılık yapar ve tamamen hizmet üretir 

(Zengin ve Şen, 2015:59). 

 
 

 

 



328    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Tablo 3. Edirne ve Kırklareli’ndeki Seyahat Acenteleri (2016) 

 Edirne Kırklareli 

A GRUBU 15 14 

B GRUBU 1 0 

C GRUBU 1 0 

TOPLAM 17 14 

Kaynak: www.tursab.org.tr 
 

Edirne’de A grubu 15, B grubu 1 ve C grubu 1 olmak üzere 17 adet seyahat acentesi faaliyet 

göstermektedir.  Kırklareli’de ise 14 adet A grubu seyahat acentesi bulunmamaktadır. Bu seyahat acentelerinin 
yörelerin turizm potansiyellerini pazarlayabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Bu kapsamda paket tur, kültür 

turları, özel ilgi turları hazırlayabilir ve otellerin doluluk oranlarını artırabilirler. 

 

5.6. Edirne ve Kırklareli’nin Turistik Talep Analizi 

Edirne’ye 3 yıl içinde gelen yerli ve yabancı turist sayılarında yıllara göre artış görülmektedir. Bunun 

sebebi olarak bölgede gün geçtikçe artan etkinlik ve festivallere katılımın artması, tarihi değer ve kültür 

varlıkların daha iyi tanıtılması, İstanbul’a olan fiziki yakınlığı, alışveriş imkânları gibi faktörler etkili olduğu 
söylenebilir. 

 

Tablo 4. Yıllara Göre Edirne’ye Gelen Yerli Ve Yabancı Turist Sayıları 

 2012 2013 2014 

Tesise 

Geliş Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Tesise Geliş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Tesise Geliş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Yerli 244.373 321.539 241.162 305.893 282.409 349.080 

Yabancı 21.848 29.147 27.131 35.372 39.911 54.474 

Toplam 266.221 350.686 268.293 341.265 322.320 403.554 

Kaynak: TUİK, 2016. 

 

Tablo 5’e göre, Kırklareli’ne gelen yerli ve yabancı turist sayılarında yıllara göre artış görülmektedir. 
Bunun sebebi olarak bölgenin doğal değerlerinin daha çok ön plana çıkması (Istrancalar, Longoz Ormanları) 

İstanbul’a ve Avrupa ülkelerine olan fiziki yakınlığı (Bulgaristan-Yunanistan), etkili tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin yapılması (EMITT, EXPO fuarları, sınır ötesi işbirliği projeleri), festivallere yoğun ilgi olarak 
gösterilebilir. 

 

Tablo 5. Yıllara Göre Kırklareli’ye Gelen Yerli Ve Yabancı Turist Sayıları 

 2012 2013 2014 

Tesise 

Geliş Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Tesise Geliş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Tesise Geliş 

Sayısı 

Geceleme 

Sayısı 

Yerli 167.803 224.142 209.651 264.980 215.972 269.675 

Yabancı 4.390 9.088 9.112 17.193 4.850 11.726 

Toplam 172.193 233.230 218.763 282.173 220.822 281.401 

Kaynak:  TUİK, 2016. 

 

Hem Edirne hem de Kırklareli’nin sayısal verileri (gelen yerli ve yabancı turist sayıları), yörelerin 
iklimsel özellikleri, turizm potansiyeli ve turistik ürün çeşitliliği ile kıyaslandığında turizm potansiyelini 

yeterince değerlendiremediği söylenebilir. 

 

 

 

http://www.tursab.org.tr/
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Edirne ve Kırklareli illerinin kültür turizmi ve doğa turizmi (UNESCO Dünya Miras Listesine giren 

Selimiye Cami ve Kırkpınar Güreşleri, Osmanlı eserleri, gastronomi, ekoturizm, özel ilgi ve rekreasyon 

turizmi, kıyı turizmi, mağara turizmi) potansiyellerinin yüksek olmasına karşın bu arz kaynaklarının yeterince 
değerlendirilmemesi söz konusudur. Son yıllarda her iki yörede de turistik talepte önemli artışlar meydana 

geldiği görülmektedir. 

Edirne ve Kırklareli ili Türkiye’nin en önemli kültürel çekim merkezlerinden biri olan İstanbul’a fiziki 
yakınlığı  (220 km) ve buna benzer şekilde Bulgaristan ve Yunanistan gibi iki Avrupa ülkesine yakınlığı ile 

yakın illerden günübirlik dahi de olsa gelen ziyaretçiler olduğu için önemli bir rekabet avantajı oluşturmaktadır 

(Küçükaltan ve Çavuşgil, 2011:13). Bu rekabet avantajı ile potansiyelini değerlendirmek için reklam, tanıtım, 
halkla ilişkiler, kişisel satış faaliyetlerine önem verilmeli, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, turizm 

işletmeleri ve ilgili kurumların koordinasyonlu çalışması sağlanmalı,  alt ve üst yapı eksiklikleri ve turizm 

işletmeleri yatırımları tamamlanmalıdır.  

Kırklareli sahip olduğu doğal kaynak değerleri (Istranca Dağı, Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı” 
ve “Longoz Ormanları Milli Parkı, göller, vb.) ile ekoturizm, mağara turizmi, botanik, av turizmi, kuş 

gözlemciliği, doğa yürüyüşü (trekking), kültür turizmi ve kıyı turizmi önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 içerisinde İğneada – Kıyıköy Ekoturizm kenti olarak öngörülmüştür. Edirne 
sahip olduğu birçok tarihi ve kültürel zenginlikler ile kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, festival 

turizmine ve doğal kaynakları ile kıyı turizmine, özel ilgi turizmine ev sahipliği yapabilir.  

Kırklareli, Istranca Dağı, Tabiatı Koruma Alanları ve Milli Parkları, mağaraları, gölleri ile turistik ürün 
çeşitlendirmesi için avantaj sağlamaktadır. Edirne’nin ise tarihi ve kültürel varlıkları turistik ürün 

çeşitlendirmesi için avantajdır. Doğal kaynakları ve iklim özellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, kültür 

turizmi, gastronomi, doğa yürüyüşleri, kuş ve bitki gözlemciliği, ekoturizm olanakları turizmi tüm yıl destekler 

niteliktedir. Her iki ilde turizmin gelişmesi için şunlar önerilebilir; 

• Bu bölgelerde turizmin gelişmesi için öncelikle iç turizme, sonrasında yabancı turistleri bölgeye çekmeye 
yönelik aktif dış turizme önem verilmelidir. 

• Turistlerin geceleme sayılarını artırmak için Edirne’de kültür turları, Kırklareli’nde ise doğa turları 

şeklinde ortak hareket edilebilir, 

• Ulaşım kolaylığı (E-5 ve Tem otoyolu, hızlı tren ve havaalanı projesi) ve turizm pazarına (Bulgaristan, 

Yunanistan, İstanbul, Tekirdağ) yakın olması avantajı ile özellikle hafta sonları turistler yörelere 
çekilmelidir. 

• İllerin turizm potansiyelini oluşturan doğal kaynak alanlar (Istranca Dağları, İğneada Longozları, Saros, 

Enez ve Erikli kıyıları) sürdürülebilir turizme göre geliştirilmelidir. 

• Turizm alanında eğitim veren okullardan (Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi, Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksek Okulu ve Turizm Fakültesi) turizmin gelişmesi için destek alınabilir, 

• Tarımsal ve hayvansal faaliyetler ile turizmin bütünleşmesini sağlayacak turistik amaçlı çiftlikler (Palivor 
Çiftliği, Arcadia, İrem Çamlıca, Vino De Sara gibi bağcılık ve hardaliye vb.) kurularak turistik talep 

arttırılabilir. 

• Enez, Erikli, İğneada ve Kıyıköy ilçelerinin yat turizmi ve deniz otobüsü seferlerine açılarak turistik 

ürünün önemli unsurlarından olan ulaşılabilirlik artırılabilir. 
Kırklareli ilinde turizm alt ve üst yapısını güçlendirmek için Hamdibey Köyü Sokak Sağlıklaştırma ve 

Meydan Düzenleme Projesi, Istrancalar Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezleri Tasarım Projesi, Vize 

İlçesi Yenisu Mağarasının Turizme Açılması, Kıyıköy Beldesi Sokak Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenlemesi, 

Ayanikola Mağarasının Çevre Düzenlemesi ve Turizme Açılması Projelerinin bazıları tamamlanmış, bazıları 
da devam etmektedir (Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). Edirne’de ise turizme yönelik 80 proje 

tamamlanmış ve 40 proje de sürmektedir. Hıdırlık Tabya’nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi, Edirne Sarayı 

Matbah-ı Amire restorasyonu, Kum Kasrı Hamamı Restorasyonu, Adalet Kasrı Restorasyonu, Tarihi 

Köprülerin onarımı, Uzunköprü Kütüphanesi’nin restorasyonu bunlardan bazılarıdır 
(www.edirnekulturturizm.gov.tr).   
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Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi indeksine göre Edirne (-0.31) ortalama ile 26. sırada 

ve Kırklareli (-0.73)  ortalama ile 30. sıradaki yerleriyle orta düzeyde gelişmiş iller arasındadır (Gül ve Çevik, 
2014:10). Bu iller turizm potansiyellerini değerlendirmeleri durumunda hem gelişmişlik düzeyleri hem de 

turizmden sağlanabilecek gelir artışı ile istihdam olanakları artacaktır. 
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ÖZET 

Destan, toplumların tarihi toplumsal veya doğa olaylarının anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun 

manzum eserlerdir. Destanlar, henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hakim olmadığı ilk 
çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. Destanlar ve destansı öyküler, ilk çağlardan beri, dünyanın 

her yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Türk 

edebiyatı da dünyanın belki de en zengin destan kültürüne sahiptir. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan 
Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. İslâmiyet’ten önceki Türk destanlarının orijinal, tam 

metinlerine ulaşılamamıştır. Destanlarda, yöredeki yemek çeşitleri, beslenme alışkanlıkları da ele alınmakta 

ve bu yönüyle kültürel ve tarihi değer taşımaktadır. Bu çalışmada tarihsel süreçte Türk destanlarında yer alan 

yemek kültürümüz ve tüketilen besinler incelenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Yemek, destan, yemek kültürü, Türk destanları.  

 

 

DINING IN TURKISH EPICS 
ABSTRACT 

Epic, is long poetic works decorated with imagination elements historical societies, describing the social 

or natural phenomena. Epic, oral literature science products in the early era of domination fully in community 

life and mind of yet emerged. Epics and mythical tales are created of literary forms collectively since ancient 
times to transfer to the next generation all over the world, the tradition. Turkish literature also has perhaps the 

world's richest epic culture. The Asian continent has a rich tradition of epic between Turkish tribes living in 

different regions. The former Turkish epics from original Islam, could not be reached to the full text. Epic, are 

also discussed the variety of food in the area and eating habits and carries cultural and historical value in this 
respect. This study is located in the historical process in our food culture in Turkey saga, consumed foods were 

examined. 

Keywords: Food, epic, food culture, Turkish epics. 

 

GİRİŞ 

 
Türklerin uzun yıllar varlığını koruyabilmiş, nesiller boyunca süregelen destanları vardır. Bu Türk 

destanlarının bazıları gerçek olayları anlatırken bazıları ise kurgu olaylardan yola çıkılarak yazılmışlardır. 
Destanlar, bir milletin tarih öncesi dönemlerini geleceğe aktarması bakımından oldukça önemlidir. Türk 

destanları da gerek halk tarafından, gerekse tarih araştırmacıları tarafından derlenerek günümüze kadar 

getirilmiştir. Türk destanlarına Çin, Arap, Bizans, İran kaynaklarında bile rastlanmaktadır. Türk destanları, 
İslamiyet öncesindekiler ve İslamiyet’in yayılışı sonrasındakiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Destanlar, 

Araplar'da "esatir", batı'da "myth" olarak adlandırılmaktadır. 

Destanlar, aynı zamanda yapay ve doğal olmak üzerede ikiye ayrılmaktadır. Yapay Destanlar: yazarı 

belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, doğal 
destanlar: anonim (yazarı belli olmayan), ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür. 

Destanlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler 
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(http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir). Tarihsel bir olayın bir şair tarafından 

destan kurallarına uygun bir biçimde yazılmasıyla oluşan yapay destanlarda, konular çok daha gerçekçi ve 
gündelik hayat ile eşdeğerdir. Halkın olaylara mizahî bakış açısının da ortaya konulduğu bu destanlarda; 

savaşlar, doğal afetler karşısında duyulan ortak duyguyu halktan birinin halka anlatması şeklinde 

gerçekleşmektedir (Gençosman 1972; http://www.makaleler.com/t %C3%BCrk-destanlar%C4 %B1-
nelerdir). 

İnsanların yaşam biçimleri ve üzerinde yaşadıkları bölgenin iklimi, coğrafi koşulları onların beslenme 

alışkanlıklarını ve mutfak kültürünü de etkilemektedir. Beslenme dediğimiz yeme içme, hiç kuşkusuz sadece 

insanların değil tüm canlıların en temel ve en ayrılmaz biyolojik gereksinimlerindendir. Besin maddesi elde 
etme, ekilir biçilir toprak, otlak ve tabi kaynaklar kazanma uğruna geçmişte nice savaşlar yapılmış, ekilip 

biçilen topraklar hep kanla sulanmış, göç edilmiş, insan emeği en fazla beslenme ve gıda sektöründe 

kullanılmıştır. Yaşamın devamını sağlamak amacıyla tüketilen besinlerin türleri ve hazırlanış şekilleri örf, adet 
ve geleneklere dayalı bir uygulama olduğu için beslenme düzeni ya da beslenme alışkanlığı “mutfak kültürü” 

ya da “yemek kültürü” olarak adlandırılmıştır (Arlı vd. 1981; Baysal 2012; Bulduk 2007; Gürman 2002).  

Bu çalışmada, Türklerin yemek kültürünün destanlardaki yeri konu alınmıştır. 
 

1. Türklerde Yemek Kültürü 

Damak zevkinin gelişmesiyle ortaya çıkan yüksek mutfak olgusu, tüketilen gıda maddelerinin çeşit ve miktar 

olarak artması, yemeklerin hazırlanış şekliyle özgün yemek tariflerinin gelişmesi de tıpkı insanın diğer 
uğraşları gibi uzun bir süreçten geçmiştir. Damak zevki gelişmemiş eski toplumlar, yemek tarifleri ve pişirme 

usulleri geliştirmekten çok biyolojik açıdan gerekli olan en temel gıdaları almak yani karın doyurmakla 

uğraşmışlardır. Sanatta ve kültürde olduğu gibi, fantastik yemek tarifleri, baharatlar, yemeklerin hazırlanış, 
pişiriliş ve servis şekilleriyle ilgili gelişmeler de tamamen refah sonucunda ortaya çıkan“yüksek mutfak zevki” 

denilen olguyla ilgilidir (Ünal 2007) . 

Dünyanın her ülkesinde, toplumsal bir simge olan yemek sosyal statüyü, iletişimi, gücü temsil etmesi 

açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yemeğin kendine özgü sembolleri içermesinden dolayı belli 
ritüellerde kültürün beslenme konusundaki önemi de ortaya konulmuştur. Tarımla uğraşan toplumlar ile 

endüstrileşmiş toplumlar arasında yiyecek tüketiminde farklılıklar vardır. Bu durum o toplumların ekonomik 

gelişmişlik süreçleri hakkında bilgi vermektedir (Abdürrezzak 2014). 
Kültürel unsurların aktarılması sürecinde törenler ve törensel yemekler oldukça önemli bir yere sahiptir 

(Beşirli 2011). 

Türk insanı, dünyanın en zengin mutfaklarından birini yaratmıştır. Türk mutfağının zenginliği Türk kültürüne 
bağlıdır. Yemek, insanın fizyolojik ihtiyacı olması yanında aynı zamanda sosyal bir gereksinimdir. Bunun 

yanında bireyin içinde yaşadığı toplumun fiziksel ve kültürel özellikleri de yemek kültürünün oluşmasında 

etkili olmuştur. Bu kültürel ayırt edicilik ve görecelilik doğal olarak Türkler için de geçerlidir (Kemaloğlu 

2011). 
 

2. Türk Destanları 

Destanlar, üç safhadan oluşmakta olup bunlar; halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan 
kahramanlar, olayın ağızdan ağıza aktarılması, yazıya daha sonradan geçirilmesi olmak üzere 3 safhadan 

oluşmaktadırlar (http://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrk_destanlar% C4 %B1 Türk Destanları nedir?). 

Geniş bir coğrafyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları tarafından yaratılan destanların manevi değeri 
asırlarca toplumun yaşadığı sosyal hayat, tarihsel olayları ve bu olayların merkezinde duran ve halkın gönlünde 

büyük yer edinmiş kahramanları konu almalarından, ulusal doğruları ve değerleri içermesinden, toplumun 

gönlünde beslediği özlem ve beklentileri ifade etmesinden dolayı çok yüksektir (Addürrezzak 2014).  

 

2.1.İslamiyet'ten Önceki Destanlar 

 

2.1.1.Altay Yakut  

a.Yaratılış Destanı: Türklerin Altay-Yakut kolundan çıkan bir destandır. Türk destanlarının en 

eskisidir. Evrenin yaratılışını, iyiliğin ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinmektedir. 

http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir
http://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrk_destanlar%25
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Destanda Türkler tarafından kabul edilmiş dinlere, özellikle şamanizme rastlanmaktadır. Dünyanın yaratılış 

konusu işlenmektedir.  
 

2.1.2.Sakalar Dönemi 

a.Alp Er Tunga Destanı: Millattan önceki Türk-İran savaşlarını anlatan destan, ünlü bir Saka 
hükümdarı olan Alp Er Tunga’yı konu almaktadır. Destanda Hükümdarın İran Hükümdarı Keyhüsrev’e 

yenilmesini anlatılmaktadır.  

b.Şu Destanı: Millattan önce 6. Yüzyılda yaşamış bir Türk hükümdarı olan Şu’yu konu alan destan, 

Büyük İskender’in Türkler ile olan mücadelelerini anlatmaktadır. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazıya 
geçirilmiştir  

 

2.1.3.Hun Dönemi 

a.Oğuz Kağan Destanı: Bilinen yazılı tek nüshası Paris Ulusal Kitaplığında olan destan, Uygur harfleri 

ile yazılmıştır. Destansı bir kahraman olan Oğuz Kağan’ın hayatını anlatmaktadır. Ulusun yeniden dirilişi konu 

alınmıştır. Kurgusal olduğu düşünülen bu destandaki kahraman, gerçekte bir Türk-Hun hükümdarı olan Mete 
ile benzerlikler göstermektedir. 

b.Atilla Destanı: Avrupa Hunlarının lideri Atilla’nın yaptığı savaşları anlatmaktadır. 

 

2.1.4.Gök Türk Dönemi 

a.Bozkurt Destanı: Göktürkler’in ağır bir yenilgiden sonra kırılmalarının ve yenilgiden sağ kurtulan 

tek bir gençle bir dişi kurttan yeniden türediklerinin anlatıldığı destandır. Ulaşılan yerlerde yaşanan yok olma 

korkusunu işlemektedir.  
b.Ergenekon Destanı: Türkler’in yıllarca çoğalarak yaşadığı, kutsal bir yer olan Ergenekon’u konu 

almaktadır. Ergenekon Destanı, diğer destanlardan farklı olarak kolektif bir kahraman eksenine oturtulmuştur. 

Kayıhanlı kabile Kayan’ı ve Dokuz Oğuzlar’a mensup Tukuz’ları anlatmaktadır. Ergonekon destanının en 

önemli ve diğer destanlardan farklı niteliği toplumsal bir kahraman üzerinden tamamlanmış olmasıdır 
(http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir; http://edebiyatforum.com/islamiyet-

oncesi-turk-edebiyati/islamiyet-etkisindeki-turk-destanlari.html). 

 

2.1.5.Uygur Dönemi 

a.Türeyiş destanı: Bozkurt destanıyla benzerlikler gösteren bu destan da, Göktürkler’in bozkurt 

soyundan türemelerini konu almaktadır. İnsanların çoğalması konusunu işlemektedir. 
b. Göç Destanı: Uygur Türklerinin ulusal birliğini koruyan tılsımının bozulması üzerine, yurtlarından 

ayrılıp güney batıya yaptıkları göçü konu almaktadır. Çoğalan insanların yerleşmesi konusunu işlemektedir 

(Karnas 2013, Yetiş 1994, Batur 1998; http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir; 

http://edebiyatforum.com/islamiyet-oncesi-turk-edebiyati/islamiyet-etkisindeki-turk-destanlari.html). 
 

2.2.İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Destanlar 

2.2.1.Karahanlı Dönemi 

a.Satuk Buğra Han Destanı: Karahanlı hükümdar Saltuk Buğra Han’ın, Müslümanlığın ilk yayılmaya 

başladığı dönemlerde çeşitli illerdeki insanları Müslümanlığa çağırışını konu almaktadır. 

 

2.2.2.Kazak-kırgız kültür dâiresi 

b.Manas destanı: Türk destanları arasında en uzunu olan Manas, Mani dinine mensup Karahitaylar ile 

Müslüman olan Karahanlılar arasında yaşanan mücadelelerin anlatıldığı destandır. Destanda en önemli konu 

kahramanlıktır. Manas destanını diğer destanlardan ayıran özelliği büyüklüğüdür. Eserde, halkın gelenek ve 
görenekleri, düşünce tarzları ve yaşam biçimleri yansıtılmıştır (Orozbakoğlu 2007).  

 

2.2.3.Türk-Moğol Kültür Dâiresi 

a.Cengiz-name: Cengiz Han’ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkındaki genel halk rivayetlerinden 

derlenmiş, tarihi bir destandır. Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında 13.yüzyılda doğup gelişmiş bir 

http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir
http://www.makaleler.com/t%C3%BCrk-destanlar%C4%B1-nelerdir
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destandır (http://edebiyatforum.com/islamiyet-oncesi-turk-edebiyati/islamiyet-etkisindeki-turk-

destanlari.html). 
b.Timur ve Edige Destanları: Destanda, 15. Yüzyılda Hazar Denizi kıyısında bulunan Altınordu 

Hanlığı’nın Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. 

 

2.2.4.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri 

 

          a. Seyid Battal Gazi Destanı: 8. Yüzyılda yaşamış olan bir lider olan Battal Gazi ve Bizans İmparatoru 

Leon arasındaki mücadelelerin anlatıldığı destandır. 
b Danişmendname Destanı: 11. Yüzyılda yaşamış Türk Devlet adamı Melik Danışmend Gazi’nin 

hayatını, mücadelelerini, fetihlerini anlatan destandır. Destanda anlatılanlar gerçek tarih ile uyumludur.  

c. Köroğlu : Kurgusal bir karakter olan ve Türk dünyasının ortak motiflerinden biri olan Köroğlu’nun, 
bolu Beyi ile olan mücadelelerini konu alır. Köroğlu Destanı, kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca (Seyis) 

Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele almaktadır. Kahramanı 16. yüzyılda yaşamış halk ozanı 

Köroğlu'dur (Ruşen Ali). Bu destan Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi yapıtında yazına kazandırılmıştır. 
Köroğlu Destanı, coğrafi yaygınlığı ve varyantlarının genişliği bakımından Türk destanları arasında çok 

önemli bir yere sahiptir. Köroğlu hikayeleri, Anadolu'dan Balkanlara, Orta-Asya'dan Sibirya'ya kadar 

yayılmış, pek çok varyantlarla zenginleştirilmiştir. Destan, Türkler'in yanı sıra Gürcü, Ermeni, Arap ve 

Tacikler gibi farklı millet ve topluluklar arasında da yayılmış; kültürel ve coğrafi tesirlerle birtakım 
değişikliklere uğramıştır  

(https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ro%C4%9Flu_Destan%C4%B1;http://www.matematikcafe.n

et/k-destan-nedir-buyuk-turk-destanlari-nelerdir html). 
d.Dede Korkut Destanı: Oğuz Türkleri’ne dair bilinen en eski destandır. Keramet sahibi olduğuna 

inanılan, gelecekten haberler verdiği söylenen Dede Korkut’un anlattığı hikayelerden oluşan destan, 100 temel 

eser arasında da yer almaktadır. 

e.Genç Osman Destanı: 17. Yüzyılda Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılan destan, yeniçeri olan 
Osman’ın kahramanlıklarını anlatmaktadır. 

f.Kuva-yi Milliye Destanı: Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı, 1939’da yazmaya 

başladığı, 1941’de tamamladığı destandır. Birçok kez tiyatro eseri olarak da sahnelenmiştir. 
g.Çanakkale Destanı: Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çanakkale Zaferi’ni kaleme aldığı, zaferin 50. Yıl 

dönümde ilk kez basılan şiirler şeklindeki destandır (Oğuz 2004; Yetiş 1994; Hata! Köprü başvurusu geçerli 

değil.).  
 

3.TÜRK DESTANLARINDA YEMEK  
 

Hayvancılık, Türklerde tarih boyunca hem ticari açıdan hem de beslenmelerinin temel unsuru olması 

açısından oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Bitkisel besinlerden ise buğday Türk ekonomisinin ikinci 

temelini oluşturmuştur. Orta Asya Türklerinin gıdaları, buğday unu, süt ve süt mamulleri, at ve koyun etinden, 
içkileri kısrak sütünden hazırlanmış Kımız'dan ibaretti. Buğday, arpa gibi ekinlerin ekilip biçilmesi, onlardan, 

un, ekmek yapılması uygarlık alanında oldukça ileri bir aşamayı göstermektedir. Dîvan-ü Lûgât-it Türk'te yer 

verilen yemek ve yiyecekler, Türklerin çok eski tarihlerden beri buğday, arpa gibi ekinleri ekip biçtiklerini, 

bunlardan çeşitli ekmek, tatlı ve içkiler yaptıklarını göstermektedir. Asya Türklerinin, hayvancılık yanında, 
büyük bir ziraat kültürüne sahip oldukları yabancı bilim adamlarınca da tespit edilmiştir (Gürsoy 2013; Çınar 

2016). 

Marka Polo, Orta Asya’nın Moğolistan’a yakın bölgelerinde savaşa giden askerlerin, yanlarında erzak 
taşımadıklarını, yalnızca her binici için 18 at hesabıyla at sürülerinin orduya eşlik ettiğini yazmaktadır. Her 

öğünde ayrı attan olmak üzere atın damarında yaklaşık çeyrek litre kan çektiklerini bu kanı çiğ olarak ya olduğu 

gibi ya da süte katarak içtiklerini ya da pıhtılaşmasını bekleyip ateşte ızgara yaptıklarını anlatmaktadır (Gürsoy 
2013).   

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ro%C4%9Flu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_Kemal
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7_Anadolu_Efsanesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ro%C4%9Flu_Destan%C4%B1
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Oğuz Kağan Destanından: 

Aşağıdaki bölüm Oğuz Kağan Destanından alınmıştır. 
"Günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu 

çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri elâ, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. Doğan 

çocuğa Oğuz adı verildi. Bu çocuk anasının göğsünden bir kere süt emdi, bir daha emmedi. Çiğ et, çorba ve 
şarap istedi. Dile gelmeye başladı” (Akgül 2012). Buradaki örnekten de anlaşıldığı gibi et Türklerde tüketilen 

besinlerdendir. 

Eski Türk inancının gereği olarak yaratıcıya takdim edilen kurbanların başında at gelmektedir. Kurban 

kesiminde atın rengi cinsiyeti gibi birçok faktör önemli olmaktadır. Kişi öldükten sonra atı da kesilip “ölü aşı” 
olarak dağıtılmaktadır. İslamiyet’e geçişten sonra da Türkler için at kurbanından ve ölü aşı olarak dağıtılıp 

yenmesinden vazgeçilmesi pek kolay olmamıştır (Turgunbayer 2007). Atın gündelik hayattaki yeri ve önemi 

Divan-ı Lügat’it Türk’te yer almaktadır. Sözlükte “yund” olarak zikredilen atların, etinin misk gibi koktuğu 
ve atın karnından çıkarılan yağın Türklerin en sevdiği yağ olduğu belirtilmiştir. Kurban olarak attan sonra en 

çok tercih edilen hayvanlar ise sığır, keçi, koç, kuzu ve öküz olmuş (Üren 2015). Kurban sunumlarından 

bağımsız olarak yapılan diğer kurban törenlerine kansız kurbanlar denilmektedir. Bunların içerisinde Türk 
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan saçı ve ıduk başlıcalarıdır. Saçı, göçebe Türk kavimlerinde hayvansal 

ürünlerle (süt, kımız, yağ vs.) yapılmaktaydı (Rouxs, 1998).  

 

 

Ergenekon Destanından: 

Ergenekon destanında ise hayvansal besinlerle ilgili şöyle bir bölüm yer almaktadır.“Gene bir gün Gök 

Türkler Tatarların baskınına uğradı. Sağ kalanların tümü tutsak oldu. Sadece İl Han'ın küçük oğlu Kayan ile 
kardeşinin oğlu Nüküz karıları ile birlikte Tatarların elinden kaçabildiler. Bunlar eski yurtlarına gelip birçok 

at, deve, keçi ve koyun aldılar. Fakat çevre hep düşman olduğundan orada kalamazlardı. Kimsenin bilmediği 

ıssız bir yere çekilmeye karar verdiler. Götürebildikleri mallarını alıp sarp dağlara doğru yürüdüler. Böylece 

dağa çıktılar. Bir gün bir sarp dağın tepesinde, sarp kayalar arasında, geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir 
yere rastladılar. Geldikleri yol ise bir yüklü hayvanın bile geçemeyeceği kadar dardı. Bu yoldan giderek çevresi 

yüksek, aşılmaz, geçit vermez dağlarla çevrili geniş bir düzlüğe rastladılar. Bu ülkede akarsular, türlü otlar, 

meyve veren ağaçlar çok idi. Kışın hayvanların etini yiyerek, yazın sütünü içerek geçindiler, yünlerinden, 
derilerinden giysiler yaptılar. Buraya "Ergenekon" adını verdiler” (Karnas 2013). 

Türklerin en önemli destanı olan Manas Destanında yiyecek çeşitleri ve mutfak araç ve gereçlerinden söz 

edilmiştir. Manas destanında; centek, kayna, kazı, çık, itkelli çorba ve narından söz edilmektedir. Centek, 
destanda, doğumdan sonra verilen şölende sunulmaktadır. Bu gün de Türk boylarında ikram edilen cantığın 

manas destanındaki centekle aynı olduğu düşünülmektedir. Cantık, hamurun üzerine et ve soğan konulup 

pişirilmesiyle elde edilmektedir. Kaşgarlı Mahmud’a göre atın karnından elde edilen yağlı etin adı “kazı”dır. 

Kazaklar ise bir tür sucuğa kazı demektedirler. “Çık”, et suyu, itkelli çorba ise destana göre yağlı etli çorbadır. 
“narın”, üzerine et suyu dökülmüş küçük doğranmış yağlı etlerden oluşan bir yemektir. Manas destanında 

“may” adıyla bir yağ türü “sarı yağ” adıyla eritilerek dondurulmuş bir tereyağ ve “uy kaymak” adıyla inek 

sütüyle yapılan kaymaktan söz edilmektedir (Gürsoy 2013). Manas Destanında kahramanların ak boz kısraklar 
kurban ettiklerinden söz edilmektedir. Yakup Han, Manas doğduğunda at kurban etmiştir. Manas’ın oğlu 

Semetey babasının mezarı üzerinde ak boz kısrak kestirmiştir (İnan 2000). 

Kırgızlarda, avlanma savaşın yerini tutan bir etkinlik olarak görülmektedir. Çünkü Kırgızlarda ve eski 
Türk kavimlerinin hepsinde, avlanma savaşmayı öğreten bir etkinlik olarak görülmüştür (Çakmak 2009). 

 

Dede Korkut Kitabı’nda at kesme işlemi yer almaktadır. At kesimi çoğunlukla ziyafet günlerinde 

gerçekleşmektedir. Boğaç Han’ın hikâyesinde at kesme işinin bir adak niyetiyle yapıldığı anlaşılmaktadır.  
Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügât’it Türk’te süt ve süt ürünlerinden sık sık söz edilmektedir. “Süt 

kayuklandı” sütün kaymaklandığı anlamına gelmektedir. Sana kötülük yapana sen iyilik yap, anlamına gelen 

bir atasözü bile bulunmaktadır. “Suv bermeske süt ber” yani “Su vermeyene süt ver”. “Çir” ise yağ anlamına 
gelmektedir. “Açışta çir yok” cümlesi, “tencerede yağ yok” anlamına geliyor (Tayar 2016). 
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Dede Korkut Kitabı’nda, Oğuz beylerinin ava çıkmadıkları günü, boşa geçirilmiş bir gün olarak 

gördükleri yer almaktadır (Günay 2008).  
 

3.2.Bitkisel Gıdalar 

Türkler, bitkisel besinlere de beslenmelerinde yer vermişlerdir. Ancak destanlarda bitkisel besinlerle 
ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır.    

Manas destanında meyve olarak erik, elma, meyis (kuru üzüm) anılmakta, elmaların iriliği ve sululuğu 

“inek memesi gibi” eriklerin iriliği “koyun yüreği” gibi betimlemeleriyle övülmektedir. Nan adıyla anılan 

ekmeğin nasıl yapıldığı bilinmiyorsa da Kırgızların ekmeğinin somun olduğu tahmin edilmektedir. Destanda 
bal kımız, ballı kımız, sarı kımız gibi kımız çeşitleri, ayran ve geç derlendiği için sonradan destana katılan çay 

anılmaktadır. Ancak meyveler dışında destanda bitkisel besinlerden söz edilmemektedir (Gürsoy 2013). Türk 

destanlarından Manas’ta kısırlık ile elma arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu ilişki, Manas’ın 
doğumunda ortaya çıkmaktadır. Manas doğmadan önce Cakıp Han, çocuğu olmayan karısından yakınırken 

Çıyırdı’nın elmalı, kutlu yerlerde yuvarlanmadığından söz etmektedir (Orozbakoğlu vd. 2007). Halk Destanı, 

halk hikâyesi ve masallarda kahramanlar, genellikle ana ve babalarının ihtiyarlık çağlarında kutlu bir kişi 
tarafından (Ak sakallı pir, eren, dede, Hızır) verilen elmayı yemelerinden sonra dünyaya gelmektedirler. Kutlu 

olduğuna inanılan Bahadırın adını, yine Tanrı tarafından gönderilen kutsal kişinin koyduğuna inanılmaktadır. 

Kahramanların bineceği atlar da, kutlu kişinin verdiği elmanın kabuklarını yiyen attan, kahramanla aynı günde 

doğarlar. Elma, halk inanışlarında zürriyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Doğuramayan kadınlara, kutsal 
kişilerce verilen elma sayesinde doğurganlık vasfı bahşedilmektedir. Yenilen yasak meyve nedeniyle dişiye 

doğurganlık vasfının verilmiş olması inanışı, destan, halk hikâyesi ve masallarda yaygın bir motif hâlinde 

varlığını sürdürmüştür. Çocuksuzluğun ortadan kaldırılmasında devreye giren meyve (elma) motifi, mitolojik 
düşünceyle halk inanışlarının sözlü edebiyattaki yansımasına önemli bir örnektir (Orozbakoğlu vd. 2007).   

 

Köroğlu Destanı: 

Destanda sık sık geçmişle bugün karşılaştırılmaktadır. Teknolojik gelişmeler övülmektedir. 
“İşte efendiler, Allah şimdi devletimize milletimize zeval vermesin. Karnını Anadolu'da doyur yani 

Erzurum'da sabah kahvesini iç, öğleye de Ankara'da, İstanbul'da iç”. 

“İşte efendiler bütün dertlerin dermanı nebattadır, ottadır, çiçektedir. Çalışalım, çabalayalım, okuyalım, 
ceht edelim, derdimize derman bulalım” (Kılınç 2006).  

 

Çanakkale Destanı: 

Çanakkale savaşı sırasında 43.Alaya ait ordunun yemek listesi şöyledir; 

43. Alay Yemek Listesi  

15 Haziran Sabah: Üzüm hoşafı. Öğle: Yok. Akşam: Yağlı buğday çorbası, ekmek. 

16 Haziran Sabah: Yok. Öğle: Yok. Akşam: Üzüm hoşafı, ekmek. 
17 Haziran Sabah: Üzüm hoşafı. Öğle: Yok. Akşam: yarım ekmek. 

18 Haziran Sabah: Yarım ekmek. Öğle: Yok. Akşam: şekersiz üzüm hoşafı. 

19 Haziran ordu emri ile ekmek istihkakı 500 grama indirilmiştir. 
(http://www.canakkalesavasi.gen.tr/canakkale-destani.html) 

 

SONUÇ 

 

Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafi alana yayılmış ve birçok uygarlıkla kültür alışverişinde 

bulunmuşlardır. Bu alışveriş yemek kültürü alanında da gerçekleşmiştir. Türklerin yemek kültürü ve 

beslenme alışkanlıklarına destanlarda yer verilmiş olup Türk destanları, Türklerin yemek kültürü ile 

ilgili bilgileri destekler niteliktedir. Dede korkut, Ergenekon, Manas Destanlarında Türklerin yemek 

kültürüne yer verilmiştir. Ayrıca Çanakkale Destanında da savaş sırasındaki askerlerin mönüsü yer 

almaktadır. Hayvancılık, Türklerde tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle koyun, 

at, kuzu, keçi eti Türkler tarafından tüketilmiş ayrıca zaman zaman bu hayvanların etleri kurutularak 

http://www.canakkalesavasi.gen.tr/canakkale-destani.html
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da saklanmıştır. Eski Türk inancının gereği olarak yaratıcıya çeşitli hayvanlar kurban edilmiştir. 

Türkler, ölen kişinin arkasından atını da kesip “ölü aşı” olarak dağıtılmışlardır. Türklerin 

beslenmesinde süt ve süt ürünleri beslenme açısından önemli bir yere sahipti. Türkler, kısrak sütünden 

elde edilen kımız adlı içkiyi çok severek tüketmişlerdir. Çeşitli Türk destanlarında da yukarıdaki 

bilgilere yer verilmiştir. Bitkisel besinlerden buğday Türkler için çok önemli bir besin maddesi 

olmuştur. Ancak destanlarda bitkisel besinlerle ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Türk 

destanlarından Manas’ta kısırlık ile elma arasındaki ilişki bulunduğu vurgulanmıştır. Türk boyları 

arasında zengin bir destan geleneği vardır. İslâmiyet’ten önceki Türk destanlarının orijinal, tam 

metinlerine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, Türk Destanlarının yöredeki yemek çeşitleri, beslenme 

alışkanlıklarını ele alması bakımından kültürel bir değer taşıdığı ve tarihi bir rehber görevi üstlendiği 

ortaya konmuştur.  
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ÖZET 

Bu çalışma ile Datça’da 2012 yılından beri üzüm ve şarap üreticisi olarak faaliyet gösteren, bölgenin 

şarap turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına öncülük eden Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesinin 

bölgenin turizm faaliyetlerine katkısı incelenmiştir. İşletmenin şarap üretimi ve tanıtımına yönelik 

gerçekleştirdikleri etkinlikler, bölgenin ve ülkemizin turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin önemli tarım 
ürünlerinden biri olan üzümün ekonomik değerinin artmasına, sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin 

geliştirilmesine katkı sağlanması yönünden önem arz etmektedir. Çalışmada öncelikle şarap ve turizm ilişkisi 

açıklanmış, ardından Datça Knidos bölgesinin bağcılık ve şarapçılık tarihi hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. 
Daha sonra Datça bölgesinin şarap turizm potansiyelini ortaya koymak ve turizmde kullanılması amacıyla 

görüşme tekniği ve gözlem veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı nitel araştırmanın bulguları yorumlanarak 

sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi, şarap turizminde hemen 

hemen hiç payı olmayan Datça için önemli turistik çekicilik unsuru olmaya başlamıştır. Bunun yanında butik 
üretim yöntemi ile elde edilen şarabın Datça için markalaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Şarap Turizmi, Şarap Kültürü, Gastronomi, Datça Knidos, Yerel Ürün  
 
 

RECREATING KNIDOS’  4000 YEARS OLD WINE HISTORY AND 

GAINING IT TO GASTRONOMY TOURISM 
 

 

ABSTRACT 

In this study; Datca Vineyard and Winery (which has been producing grapes and wine since 2012)  was 

investigated for it has been as a leading company for bringing out Datca’s wine tourism potential and it’s 

contribution to touristic activities. Activities of the company interms of wine making process and its 
presentation are revealed in increasing the tourism revenue  of Datca and Turkey, wine-grapes which provide 

added value for the economy of  the country and development of sustainable  tourism  is great importance. The 

first in the study has been described the relationship wine and tourism and then given information about the 

history of Knidos’s grape cultivation and wine producing. In this research, face to face  interviewing techniques 
and observation of qualitative data collection methods were used.  According to the results of the study, Datca 

Vineyard and Winery has become a tourism attractions for Datca, that has almost no contribution to wine 
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tourism.  Besides this, producing premium boutique wine will be considered as an important step towards 

branding for Datca. 
Keywords: Wine  tourism, wine culture, gastronomy, Datca Knidos, local product 
 

1. GİRİŞ 

 
Dünyada turizmle ilgili gelişmeler incelendiğinde, turistik destinasyonların pazarlanmasında 

“gastronominin” önemli bir role sahip olduğu görülmektedir (Gonca, 2009; Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014). Bir 
ülkenin gastronomisi onun en temel kültürel değerlerinden biridir. Kültür, tarihi miras ve sanat turistik 

destinasyonlara önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinde 

gastronominin önemli bir güç olduğunu söylemek mümkündür (Altınel, 2011).  
Köklü bir şarap kültürüne sahip ve antik çağın en önemli şarap üretim merkezlerinden biri Knidos 

olmasına rağmen günümüzde bu değerlerin yok olduğunu görmekteyiz.  2012 yılında Datça Bağcılık ve 

Şarapçılık İşletmesi Knidos’un 4000 yıllık şarap tarihinin sahip olduğu bu değerleri yeniden canlandırmak 

amacıyla Bursa’nın Mudanya İlçesinin Tirilye beldesinden Datça Yarımadasına taşınmıştır. Tirilye beldesinde 
ilk defa 2002 yılında Bakus Şarapçılık olarak profesyonel şarap üretime başlamıştır. 2012 yılında hem 

bulunduğu yeri hem de ismini değiştirerek şarap üretimine istikrarlı bir şekilde Datça’da devam etmektedir. 

Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi zamanla unutulan bağcılık ve şarapçılık kültürünün tekrar gün yüzüne 
çıkarılmasını, şarap turizminin bölgede alternatif bir gelir kaynağı olarak kullanılmasını, bağcılığın bölgede 

tekrar yaygınlaştırılmasını, yerli ve yabancı turistler için çekici ve cazip bir yer haline gelmesini 

hedeflemektedir.    
Bu çalışmanın amacı, bölgenin yüzyıllardır sahip olduğu ancak zamanla unutulan bağcılık ve şarapçılık 

kültürünün yeniden canlandırılmasını sağlayarak turizm faaliyetlerinde Knidos bölgesinin deniz-kum-güneş 

dışında özel ilgi turizmi olan şarap turizmi potansiyelini ortaya çıkararak bölgenin sahip olduğu bu değerin 

destinasyonda bir çekicilik unsuru olarak kullanılmasına öncülük eden Datça Bağcılık ve Şarapçılık 
İşletmesi’nin şarap turizmi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve işletmeyi tanıtmaktır. Böylece ülkenin 

ve bölgenin turizm gelirlerinin artmasına, sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı 

sağlanmasına, aynı zamanda bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan üzümün ekonomik değerinin 
artmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şarabı 

turistik ürün olarak tanıtmak amacıyla hazırladığı eylem planına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

 

1.1. Gastronomi Turizmi ve Şarap 
Ülkelerin turistik destinasyon olarak tercih edilmelerinde gastronomi önemli bir rol oynamaktadır. 

Avrupa’da “iyi yemek yemeğe” gösterilen ilgi son yıllarda bir akıma dönüşmüş, gelir seviyesi yüksek 

entelektüel turistlerin katıldığı “gurme turları” ya da “gastronomi turları” en çok satan turizm ürünlerinden biri 
olmuştur (Gonca, 2009; Altınel, 2011).  Düzenlenen bu gastronomi turları genel olarak değerlendirildiğinde; 

en çok kullanılan gıdaların peynir, zeytinyağı, mantar ve şarap gibi yerel veya yöresel ürünler olduğu 

görülmektedir (www.cellartours. com). Yıllanmış bir şaraptan, iyi bir deniz ürününe, iyi bir av eti yemeğinden 
etnik bir mutfağı keşif için seyahat eden ve bunun için çok yüksek ücretler ödeyen turistler vardır (Altınel, 

2011).  

Hall ve Mitchell (2001)’ e göre amacı birincil ve ikincil yiyecek üreticilerine, yiyecek festivallerine, 

restoranlara ve yiyecek-içecek tadımı veya özel yiyecek üretim bölgeleri gibi spesifik yerlere ziyaret olan 
gastronomi bu özelliği ile son yıllarda hem destinasyon yöneticilerinin hem de yiyecek içecek işletmelerinin 

üzerinde durdukları önemli bir konu haline gelmiştir (Bekar ve Kılıç, 2014).  

Ülkemiz toprakları dünyanın en eski şarap bölgelerinden biridir. Batı dillerinde şarap anlamına gelen 
vin, vino, wine gibi sözcüklerin kökü Anadolu'ya ve Hitit diline uzanır. Anadolu’da Hititler ve Mısır’da 

Mısırlılar şarap kültürünü başlatan toplumdur. Daha sonra şarapçılık ve bağcılık Ege kıyılarından, Yunanistan, 

İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar yayılmıştır (Akar, 2011).  
 Globalleşen ekonomilerde şarabın uluslararası boyutta ticareti yapılmakta ve sadece şarap değil aynı 

zamanda şarapla birlikte marka ve turizm bölgesi imajının ticareti de yapılmaktadır (Hall ve Richard, 2001). 
Güney Avustralya Turizm Komisyonu’na göre şarap turistini; şarabın ve şarap bölgesinin temel çekiciliğiyle 
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seyahat eden, değişen oranlarda hizmet, rekreasyon ve dinlence arayan, harcanabilir geliri ve eğitim düzeyi 

yüksek, orta yaş üstü turist olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bir şarap turistinin bir turizm bölgesine 
yönelik tercihlerindeki en önemli motivasyon aracı, o turizm bölgesinde üretilen kaliteli şaraplardır 

(http://www.tourism.sa.gov.au). 

Avustralya Şarap Üreticileri Federasyonu şarap turizmini “şarap, yemek, yer şekilleri ve kültürel 
aktiviteler gibi şarapla ilgili faaliyetlerle birlikte, modern yaşam tarzının deneyim edilmesi amacıyla 

şaraphanelerin ve şarap turizm bölgelerinin ziyaret edilmesi” olarak tanımlamaktadır (Kılıçhan ve Birdir, 

2014). Hall ve Richard (2001)’ a göre, şarap turizm bölgeleri için turizm sektörü bölge tanıtımı, ürünlerin 

satılması ve daha geniş pazarlara açılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Globalleşen ekonomilerde 
şarabın uluslararası boyutta ticareti yapılmakta ve sadece şarap değil aynı zamanda şarapla birlikte marka ve 

turizm bölgesi imajının ticareti de yapılmaktadır (Akt. Kılıçhan ve Birdir, 2014).  
 

2. YÖNTEM 

 
Araştırmanın örneklemi Datça’nın Kızlan Köyü Değirmenaltı Mevkiinde 2011 yılında Bakus 

Şarapçılığı devralıp 2012 yılında Datça Bağcılık ve Şarapçılık adıyla faaliyetlerine devam eden şarap üretim 

işletmesidir. Datça Bağcılık ve Şarapçılık, antik çağ döneminde bağcılık ve şarapçılık kültürünün yoğun olarak 
yaşandığı ancak günümüzde kaybolan bu değerlerin tekrar canlandırılması amacıyla farklı şarapların üretildiği, 

üzüm ve şarap üretimi ile ilgili eğitimlerin verildiği, şarap tadımı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı, bağcılık ve 

şarapçılık kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla kurulan bir işletmedir. Üretim ve Fabrika Müdürü 
profesyonel şarap üreticisi Melih Karaer’dir. İşletmenin sahibi Hasan ve Meltem İşleyici’ dir. Datça Knidos 

bölgesi şarap turizmi açısından hızla gelişebilecek potansiyele sahip, halk arasında şarabın otantik yerel içecek 

olduğu, konaklama, deniz-kum-güneş gibi diğer çekicilik unsurları bakımından zengin, köklü tarihi ve 
muhteşem doğal manzarası ile turizmden daha fazla pay almaya aday bir yerdir. Bu araştırma ile Datça’nın 

şarap turizm potansiyelini ön plana çıkararak bölgenin gastronomi turizmi kapsamında tanıtılmasına yardımcı 

olmak amaçlanmaktadır. 

Datça Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün 2015 Nisan verilerine göre Datça bölgesinde bir 
adet şarap üretim iznine sahip olan işletme bulunmaktadır. Veri kaynağının bir işletme ile sınırlı olması 

nedeniyle nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi tercih edilmiştir. Nitel araştırmada amaç belirli 

bir içeriğin derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Araştırmada veri 
toplama tekniği olarak görüşme ve sistematik gözlem kullanılmıştır. Görüşme tekniğinin tercih edilmesinin 

nedeni araştırma konusu ile ilgili veri kaynağının sınırlı olması, mevcut işletme ile ilgili daha derin ve detaylı 

bilgi alınmak istenmesidir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Böylece çalışmada görüşme içerinde gelişen ve eklenen yorumlara da yer verilmiştir.  Araştırmanın 
örneklemini oluşturan Datça Bağcılık ve Şarapçılık işletmesine ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı inceleme 

yapmak amacıyla 2014 Eylül – 2015 Nisan tarihleri arasında veri toplama tekniği olarak sistematik gözlem 

yöntemi de kullanılmıştır. Gözlemler hem görüşmelerden önce, hem de sonra yapılmıştır. Yapılan sistematik 
gözlem sayesinde görüşme sırasında bahsi geçen konulardan bazılarının işletme tarafından nasıl uygulandığını 

doğal ortamında gözlemleme fırsatı yakalanmıştır. Gözlemler sırasında notlar alınmış, işletmenin uyguladığı 

şarap eğitimlerine bizzat katılım sağlanmış ve işletmenin bağ alanı, üretim alanı, mahzeni, satış noktası gibi 
çeşitli yerlerinden fotoğraflar çekilmiştir. Aynı zamanda çalışmada işletmeden alınan ürünlerinin tanıtım ile 

ilgili broşürler, menü kartları ve işletmenin internet sitesindeki bilgi ve materyallerden de yararlanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aşamasına geçilmeden önce işletme sahibinden ve müdüründen onlara uygun 

bir tarihte randevu alınmış ve sonrasında görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme 16 Nisan 2015 tarihinde 
İşletme sahiplerinden Meltem İşleyici ve işletme müdürü Melih Karaer ile gerçekleştirilmiştir. Melih Bey ile 

görüşme yaklaşık 60 dakika, Meltem Hanım ile görüşme 15 dakika sürmüştür. Veri toplama aracı olarak 

geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu (Ek 1), araştırmacılar tarafından konu ile ilgili çalışmalar 
(Özdemir, 2010; Erkul vd., 2014; Kılıçhan ve Birdir, 2014) incelendikten sonra hazırlanmış ve uzman görüşleri 

alınmıştır.  

Yetkili kişilerle yapılan görüşme esnasında ilgili kişilerden izin alınarak ses kaydı yapılmış ve gerekli 
yerlerde ayrıca araştırmacı tarafından notlar alınmıştır. Ses kaydı daha sonra yazı metne dönüştürülmüştür. 
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Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  Böylece veriler önceden belirlenen başlıklar 

altında özetlenerek yorumlanmıştır. Görüşme yapılan kişilerin isimleri de izin alınarak çalışma içerisinde 
kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

 
Bölgenin şarap turizmi kapsamında gelişmesine öncülük eden Datça Bağcılık ve Şarapçılık işletmesinde 

gerçekleştirilen görüşmeden ve gözlemden elde edilen veriler;  işletme ile ilgili genel bilgiler, işletmeyi ziyaret 

eden müşterilere ilişkin bilgiler, işletmenin şarap turizmine ve tanıtımına ilişkin bilgiler olmak üzere üç başlık 

altında verilmiştir.  

 
3.1.İşletme İle İlgili Genel Bilgiler 

Araştırma kapsamında ele alınan işletme Bursa’nın Mudanya ilçesinin Tirilye beldesinde ilk defa 2002 

yılında Bakus Şarapçılık olarak profesyonel şarap üretimine başlamıştır. 2011 yılında İşleyici ailesi ile işbirliği 
yapılarak Bakus Şarapçılık,  Datça  Knidos bölgesine 2012 yılında taşınmıştır. İşletme, Datça Bağcılık ve 

Şarapçılık ismini alarak profesyonel butik şarap üretimine yeni yerinde devam etmeye başlamıştır.  İşletmenin 

en önemli amacı antik dünyanın şarap üretim merkezi olan Datça Knidos’u bu alanda yine eski günlerine 
döndürmek ve bu kapsamda yapılan faaliyetleri turizme kazandırmaktır. İşletme sahiplerinden Meltem Hanım, 

firmaları için bu bölgeyi tercih etmelerinin nedeninin, bölgenin antik çağda önemli bir şarap üretim merkezi 

olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Şarabın uluslararası boyutta sahip olduğu kültürel değerler dikkate 

alındığında şarapla birlikte ülkenin tanıtımı ve bölgenin alternatif turizm kaynağının ortaya çıkması sağlanmış 
olacaktır. Böylece şarap turizmi ile hem bölgeye yeni bir kimlik kazandırılacak hem de turistik ilginin odak 

noktası haline gelmesi sağlanarak Datça’nın turizmden daha fazla pay almasına katkıda bulunulmuş 

olunacaktır.  
İşletme bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 7 kişi olup personelleri arasında Almanca, İngilizce 

ve Fransızca bilenler bulunmaktadır. İşletmenin kayıtlı şarap üretim kapasitesi 60 ton/yıl iken gerçekleşen 

üretim miktarı 45 ton/yıl’dır. İşletme, şaraplarının üretiminde yerli üzüm çeşitlerinden; öküzgözü, boğazkere, 
sultaniye yabancı üzüm çeşitlerinden ise; cabernet sauvignon, merlot, syrah, chardonnay ve sauvignon blanc’i  

kullanmaktadır. İşletmenin toplamda 115 dönüm bağ alanı bulunmaktadır. Bağlarının bulunduğu bölgeler;  

Datça, Denizli ve Mudanya’dır.  

İşletmenin beş kırmızı, iki beyaz ve bir pembe olmak üzere toplam 8 çeşit butik üretim usulü ile 
yapılmış şarabı bulunmaktadır (Tablo 1). Bunların dışında,  2011 yılı öküzgözü, boğazkere, merlot ve cabernet 

sauvignon üzümlerinden oluşan özel bir kupaj olan Grand Rezerve şaraplarının yakın zamanda satışa 

sunulması planlanmaktadır. Ayrıca, sadece Datça bölgesindeki bağlarından elde ettikleri üzümlerden yapılan 
ve şu an dinlendirme aşamasında olan özel Datça Blend şarapları da çok yakında tüketicileri ile buluşacağı 

bilgisi Sayın Melih Karaer tarafından verilmiştir.   

 

Tablo 1. Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesinin Ürünleri ve Özellikleri 

 

3.2.İşletmeyi Ziyaret Eden Müşterilere İlişkin Bilgiler 

Datça’nın sayfiye yeri olması nedeniyle; işletme en sakin dönemini ocak-şubat aylarında, en yoğun 

dönemini ise temmuz-ağustos aylarında yaşamaktadır. Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi temmuz ve 

Ürünün 

Grubu 
Silenus Cnidus Blend 

Ürün 

Adı 
Blush Chardonnay 

Öküzgözü 
Boğazkere 

Syrah 
Cabernet 
Sauvignon 

Kırmızı Barik Beyaz 

Türü Pembe Beyaz Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Beyaz 

Oluştuğu 

Üzüm 

çeşitleri 

Öküzgözü Chardonnay 
Öküzgözü 
Boğazkere 

Syrah 
Cabernet 
Sauvignon 

Boğazkere

, Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon 

Boğazkere, 

Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon 

Sauvignon 
Blanc, 
Sultaniye 
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ağustos aylarında yoğun olarak yerli turistler tarafından, mayıs ve eylül ayları içerisinde ise yabancı turistler 

tarafından ziyaret edilmektedir.  Yabancı ziyaretçiler çoğunlukla Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi 
Avrupa ülkelerinden gelmektedir. En yoğun dönemlerinde günde yaklaşık 300-400 kişi tarafından ziyaret 

edilmektedir.  Sayın Melih Karaer, kendi müşterilerinin profilini; ‘orta ve üst düzey gelirli, yüksek eğitim 

seviyesine sahip 50 yaş ve üzeri bireyler’ şeklinde ifade etmiştir.  Ayrıca,  şarap amacı dışında gelen 
ziyaretçilerin de olduğunu vurgulayarak bu ziyaretçilerin işletmelerinin sahip olduğu özel yapıyı 

fotoğraflamak için geldiklerini belirtmiştir. Genelde işletmeye ziyaretçiler münferit olarak gelmektedir. Bunun 

dışında bağımsız olarak gelen gruplar da işletmeyi ziyaret etmektedir. İşletmeye gelen yabancı ziyaretçilere 

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini bilen personelleri yardımcı olmaktadır. Turistlerin ve sürekli gelen 
müşterilerin dışında, bazı Meslek Yüksekokulları ve Turizm Fakülteleri öğrencileri de teknik gezi kapsamında 

bu işletmeyi ziyaret etmektedirler.   

İşletme yetkilileri, müşterilerinin genel olarak ziyaret nedenlerini; şarabı sevmeleri, şarap üretimini 
merak etmeleri, başka ülkelerde şaraphaneleri görüp de etkilenmeleri ve orada tattıkları keyfi tekrar yaşamak 

ve kıyaslama yapmak istemeleri şeklinde belirtmiştir. 

İşletme Müdürü Sayın Melih Karaer, kendilerinin yörenin yegâne şarabı ve şaraphanesi haline geldiklerini 
ifade ederek işletmelerinin bölgenin ilgi noktası haline gelişini şu cümleleri ile belirtmektedir:  

“Hem kalitemiz hem de fiyatımız bizim tercih edilmemizi sağladı. İnsanlar hem şaraplarımızı hem de 

fiyatlarını beğendiler. Bu önemli bir şeydir. Şaraplarınız iyi olabilir fiyatlarınız iyi değildir ya da fiyatlarınız 

uygundur şaraplarınız iyi değildir. Kalite-fiyat dengemiz birinci yılın sonunda bizi mutlu eder hale geldi. Bir 
ikinci mesele de, değirmenimiz ve şaraphanemiz bağlarımızla beraber İngilizcede bir ‘point of interest’ lafı 

vardır yani ilgi noktası Datça’da bir ilgi noktası haline geldik. Neden? bir kere yapı hoş, tadım imkânları var, 

servis imkânı var, lokasyon güzel, deniz, bağlar, etrafımız zeytinlik, 360 derece manzaraya sahip olmak ve de 
elimizden geldiğince güler yüz göstermek, misafirperverlik göstermek. Konuklarımızda buna itibar ettiler. 

Datça’da Türkiye’de bir başka yerde olmayacak kadar şarapsever insan var. Bu nedenle sıkça ziyaret edilen 

bir nokta haline geldik.” 

 
3.3.İşletmenin Şarap Turizmine ve Tanıtımına İlişkin Bilgiler 

Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesinde;  bağ alanı, üzümlere yapılan ön işlem (sap ayırma ve ezme) 

bölümü, şarap üretim bölümü (fermantasyon bölümü, tartarik stabilizasyon bölümü, depolama tank bölümü),  
laboratuvar bölümü, şarap dolum ve etiketleme bölümü, şarap dışındaki ürünleri depolama alanı, mahzen, 

tadım bölümü ve satışın yapıldığı alan, müşterilerin servis hizmeti aldığı bölüm olmak üzere 9 farklı alan 

bulunmaktadır.  
İşletmenin açıldığı günden beri yaptığı faaliyetleri şu şekilde özetlemek mümkündür; öncelikli olarak 

müşteriler tadım ve satış bölümünün yapıldığı alanda karşılandıktan sonra genellikle iki farklı yol izlenerek 

müşteriler hem işletme hem de şarap ile ilgili bilgilendirilmektedir: 

Birinci izlenen yolda; müşterilere şarap çeşitleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra arzu eden 
müşterilere tadım işlemi yaptırılmakta ve tadım sonrasında müşterilerin isteğine bağlı olarak üzüm bağları ve 

şarap üretim alanı gezdirilerek üzümün şaraba dönüşüm serüveni, kırmızı ve beyaz şarap üretim farklılıkları 

hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Üretim alanı gezdirildikten sonra müşteriler mahzene alınarak şarabın 
muhafaza edilme koşulları ve kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Sonrasında ise 

müşteriler beğendikleri şarapları işletme bünyesinde tüketebilmekte veya satın alıp işletmeden 

ayrılabilmektedir. Satış bölümünde şarap dışında sommelier çakısı, tıpa ve koruyucular gibi aksesuar 
malzemelerin de satışı yapılmaktadır. 

İkinci izlenen yolda ise; ilk olarak müşteriler üzüm bağları ve şarap üretim alanı gezdirilerek şarap 

üretimi hakkında bilgi verildikten sonra müşteriler mahzene alınarak şarabın muhafaza edilme koşulları ve 

kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgilendirilmektedir. Mahzenden sonra müşteriler satış ve tadım 
bölümüne alınarak arzu eden müşterilere tadım işlemi yaptırılmaktadır. Sayın Karaer, şarap tadımının yanında 

peynir olmadan eksik kalacağını ifade ederek menülerinde kendi şaraplarının mükemmel lezzetini ortaya 

çıkarabilecek özenle seçilmiş yerli ve yabancı peynir tabaklarını ve soğuk et tabaklarını da müşterilerine 
sunduklarını dile getirmiştir. Yine Sayın Karaer, bunların dışında birden çok özelliğiyle farklılaşan 

işletmelerinde, eşsiz deniz manzarasına karşı kendi malzemelerini getirmek suretiyle BBQ yapma imkânı 
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sağladıklarını böylece misafirlerinin daha keyifli vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine 

ilave etmiştir.      
Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi 2015 sezonu için bazı acentelerle, Marmaris’te bulunan turizm 

rehberleriyle ve mavi tur yapan firmalarla anlaşma sağladığını ifade etmiştir.  Bu kapsamda anlaşma sağlanan 

firmaların yerli ve yabancı turistler için düzenledikleri Datça turları kapsamında önemli bir ziyaret noktası 
olarak Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi ziyaret edilmesi planlanmaktadır. Datça Bağcılık ve Şarapçılık 

İşletmesi hem teknik gezi kapsamında kendilerini ziyaret eden öğrencilere, hem de ürünlerini satın alan 

müşterilerine özellikle restoran ve otel gibi turizm sektöründe görev yapan işletme sahiplerine, işletme 

müdürlerine, servis personellerine şarabın tarihi, şarabın üretimi, kendi ürettikleri şarapların özellikleri, şarap-
yemek uyumu, şarap tadım işlemi ve servisi gibi konularda eğitim vermektedir. Verilen eğitimlerle şarap 

kültürünün artırılması, restoran ve otel işletmelerinin kendi müşterilerine daha bilinçli şarap tavsiye etmesi, 

şarap tüketiminin daha bilinçli hale gelmesi, bölgenin köklü şarap tarihinin daha fazla insana duyurulması,  
kişinin damak tadına uygun şarabın hangisi olabileceği ve bölgede alternatif bir turizm çeşidi olarak şarap 

turizminin gelişmesi için katkı sağlamaya çalışmaktadır.    

Bölgenin tek şarap üretim merkezi olarak gelecekte yapmayı planladıkları faaliyetler sorulduğunda 
Sayın Melih Bey, şarap turizmi konusunda çok ileride olan Amerika, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin izlediği 

yöntemi zaman içerisinde uygulamak arzusunda olduklarını belirtmişlerdir. Şarap turizmi konusunda gelişmiş 

olan ülkelerde şarap turizminin konaklamalı olarak yapıldığını belirten Melih Bey, kendilerinin de öncelikli 

olarak mevcut olan konaklama kapasitelerini arttırıp daha fazla kişiye konaklama imkânı sağlamak 
istediklerini sözlerine eklemiştir.  Bu nedenle de konaklama kapasitelerinin arttırılması için gerekli çalışmalara 

başladıklarını dile getirmiştir. Özellikle şarap üretiminin ilk aşaması olan bağ bozumu döneminde üzüm ile 

ilgili yarışmalar, müzik eşliğinde bağ bozumu gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek işletmelerinde konaklayan 
müşterilerinin bu etkinliklerde bire bir aktif rol almalarını sağlayarak farklı ve keyifli bir deneyim yaşamalarına 

vesile olmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca yapmayı düşündükleri diğer faaliyetler konusunda ise Sayın 

Karaer şunları belirtmiştir: 

‘Mutlu günler turizmi, yani bu da bir turizm. Biz bağlarımızda ve işletmemizde fotoğraf çektirme isteğinde 
olan gelinler ve damatlar ile başladık, ilk defa Fethiye’den sadece fotoğraf çektirmek için işletmemize geldiler, 

mahzenimizde nikâh kıyan çiftimiz oldu. İnsanlara mutlu günlerinde, özel toplantılarında  da turizm 

olanaklarını sunmak  istiyoruz.’ 
Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesinin ulusal ve uluslararası tanıtımı konusu ile ilgili olarak Melih 

Bey; sosyal medyayı yoğun olarak kullandıklarını, çok etkili bir pazarlama aracı olan kendi müşterilerinin 

işletmelerini ziyaret ettikten sonra fısıltı yöntemiyle (ağızdan kulağa pazarlama yöntemi) kendi çevrelerine 
işletmelerinin ve ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını belirtmiştir.  Ayrıca, Datça’da çıkarılan bazı dergilerin ve 

gazetelerin de kendileri ile röportaj yaparak yazılı basında tanıtımlarına yer verdiklerini söylemiştir. Bunların 

dışında işletmelerini ziyaret ederek şaraplarını tadan gurme köşe yazarlarının da yaşadıkları deneyimlerini 

kendi köşelerinde paylaşarak bir çok insana ulaşma fırsatını bulduklarını belirtmiştir. Örneğin; milliyet 
gazetesinde köşe yazarlığı yapan şarap uzmanı gurme Mehmet Yalçın Datça Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesi 

ile ilgili köşesinde şöyle bahsetmiştir:  (http://www.milliyet.com.tr):  

‘Datça şarabı mı? Muğla gibi cehennem sıcaklarıyla kavrulan bir yerden şarap mı çıkar?” Şişenin üzerindeki 
Datça Vineyards yazısını okuyunca şaraptan biraz anlayan pek çok kişinin ilk tepkisi böyle oluyor. Şişeyi açıp 

içindekini tadanların ise fikirleri değişiyor hemen. Şaraplar ılıman iklimlerden gelen ürünlerdeki kadar 

dengeli, ne yüksek bir alkol boğazı tırmalıyor ne de aşırı bir tanen damağı buruyor. O kadar sıcak bir iklimde 
bu dengenin nasıl sağlanabildiği konusunda ise firmanın kurucuları aydınlatıyor: “Datça’nın kuvvetli 

rüzgârlara açık olmak gibi bir özelliği var. Bağlar da en bol rüzgâr alan arazilerde. Bu sayede asmalar 

serinliyor, üzümler güneşte kavrulmadan ağır ağır olgunlaşabiliyor.” 

Markalarının ve ürünlerinin yurtdışında pazarlanması ile ilgili en dikkat çekici yöntemi İşletme Müdürü 
açıklamıştır. Sayın Melih Bey, kendi şaraplarının diğer dünya şarapları arasındaki yerini görmek istedikleri 

için öncelikli olarak yurtdışındaki yarışmalara katıldıklarını belirtmiştir. Bu yarışmalar sayesinde hem kendi 

ürünlerinin hem de Datça bölgesinin yurtdışında tanınmasına vesile olduklarını sözlerine ilave etmiştir. Datça 
Bağcılık ve Şarapçılık İşletmesinin, dünyadaki en iyi şarapların kör tadım yöntemiyle belirlendiği ve Fransa’da 

düzenlenen Tasted 100 % Blind 2014 yarışmasında Cnidus Rezerve Öküzgözü&Boğazkere 2011, Cnidus 

http://www.milliyet.com.tr/datca/
http://www.milliyet.com.tr/mugla/
http://www.milliyet.com.tr/alkol/
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Rezerve Cabernet Sauvignon 2012 ve Silenus Chardonnay 2013 şarapları ile ödüle layık görüldüğünü belirten 

Melih Bey, farklı ülkelerden yarışmaya katılan 100 şarap arasından Cnidus Rezerve Öküzgözü&Boğazkere 
2011 şaraplarının ayrıca ilk üç’e girmeyi hak kazandığını sözlerine eklemiştir. Mayıs ayı içerisinde İngiltere’de 

gerçekleştirilen The International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2015 yarışmasında Datca Cnidus 

Cabernet Sauvignon Rezerve 2012 şarapları gümüş madalya, Datca Syrah Rezerve 2012 ve Datca Blend Barik 
2012 şarapları bronz madalya’yı almayı hak kazanmıştır (www.iwsc.net). Yarışmalarla ilgili olarak Sayın 

Melih bey, kendi şaraplarının diğer dünya şarapları arasındaki yerini görmeleri açısından bu tür uluslar arası 

şarap yarışmalarına büyük önem verdiklerini aktarmıştır.  

Datça şarap kenti imajı ve şarap turizmi ile ilgili olarak ise, Sayın Karaer ve Sayın İşleyici şu bilgileri 
aktarmışlardır: 

Sayın Karaer: “Şarap kenti hayli iddialı bir ifade olur. Bu boyut,  ortaya çıkarılması biraz güç olan bir 

boyut olabilir. Bana göre, birden fazla sayıda hatta 2-3 de değil,  çokça şaraphane olmalı burada tarihteki 
gibi her yer bağ olmalı, ancak o zaman bir Bozcaada kıvamında şarap turizmi olabilir. Tek bir şaraphane ile 

bu çok da mümkün değil. Burada ne kadar tarihi çalışma yapılır ve tarihi eser ortaya çıkarılırsa ve onların 

gezilmesi sağlanırsa bizim için o kadar iyi. Burada yapılan her kazıda şarapla ilgili kalıntılar çıkıyor.  
Kapadokya bölgesinin turizm açısından popüler olmasının nedenlerinden bir tanesi şarapla ilgili geçmişi yani 

orada o kadar çok bağ ve o kadar çok mahzen olmuş ki, oraya birçok şey kazandırmıştır.  Orada böylelikle bir 

şarap turizmi olabilmiş. Burada da tarihi de işe katmak suretiyle hem yörenin turizmi daha yoğun hale gelir, 

hem de şarap turizmine yönelik olarak artışlar olur.” 
Sayın İşleyici: “Öncelikli olarak şarabın sağlıklı bir içecek olduğunun tüm halkımıza anlatılması gerekir. 

Şarap eskiden tedavi edici ilaç olarak kullanılmıştır. Şu anda da birçok uzman tarafından sağlıklı yaşam için 

kadınların günde bir kadeh erkeklerin de günde iki kadeh kırmızı şarap tüketmesi tavsiye edilmektedir. Bu 
nedenle de şarap konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi gerekir. Datça’nın şarap turizm bölgesi olarak 

tanınması için ise bu bölgenin en eski şarap üretim merkezlerinden birinin olduğunu tanıtımlarla ön plana 

çıkarılmalıdır. Ayrıca,  yapılan kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkarılan şaraphane kalıntılarının gezilmesi 

sağlanmalı ve gelen turistlere bölgenin köklü şarap tarihine sahip olduğu konusunda bilgi verilmelidir.” 
 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Dünyada son yıllarda çok popüler hale gelen gastronomi turları kapsamında en çok değerlendirilen 

ürünler arasında şarap yer almaktadır. Yıllanmış bir şarap ve lezzetli bir yemeği keşfetmek için seyahat eden 
ve bunun için çok yüksek ücretler ödeyen turistlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Literatürde şarap turizmi 

ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı hızla artmasına rağmen, ülkemizde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 

Yapılan alan taramasına göre şarap üretilen her bölgenin aslında şarap turizmine yönelik bir potansiyele sahip 
olduğu söylenebilir. Ülkemiz topraklarının dünyanın en eski şarap bölgelerinden biri olduğu bilinmektedir. 

Köklü bir şarap kültürüne sahip ve antik çağın en önemli şarap üretim merkezlerinden biri de ülkemizin Ege 

kıyılarında yer alan Datça Knidos bölgesidir. Zaman içerisinde bağcılık ve şarapçılık unutulmuş, bağların 

yerine badem, zeytin ağaçları dikilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın en önemli katkısı, bölgenin yüzyıllardır 
sahip olduğu ancak zamanla unutulan bağcılık ve şarapçılık kültürünün yeniden canlandırılması için ilk adımı 

atan Datça Bağcılık ve Şarapçılık işletmesinin yapmış olduğu faaliyetleri, Knidos bölgesinin deniz-kum-güneş 

dışında özel ilgi turizmi olan şarap turizm potansiyelini ortaya çıkararak bölgenin sahip olduğu bu değerlerin 
turizmde bir çekicilik unsuru olarak kullanılmasına, şarap turizminin bölgeye alternatif bir gelir kaynağı haline 

gelmesine katkıda bulunmaktır.  

Bölgenin sahip olduğu şarap turizm potansiyelinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı, üzüm ve şarap 
üretimi ile ilgili eğitimlerin verildiği, şarap tadımı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı, bağcılık ve şarapçılık 

kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla ilk adımı atan Datça Bağcılık ve Şarapçılık  İşletmesi 

kurulmuştur. İşletme bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 7 kişi olup yıllık üretim kapasitesi 60 tondur. 

Bağlarında yetiştirdikleri üzüm çeşitleri; öküzgözü, boğazkere, sultaniye, cabernet sauvignon, merlot, syrah, 
chadonnay ve sauvignon blanc’dir.  Beames (2003) Avustralya’daki şarap turizmi ile ilgili yaptığı çalışmasında 

şarap turizmi sektörünün,  alt yapı ve çekicilikler sayesinde turizm endüstrisinin diğer parçalarından daha hızlı 

oranda büyüme gösterdiğini ifade etmiştir. Bunun yanında Getz (1998) bir turizm bölgesinin şarap turizmi 
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bölgesi sayılabilmesi için bazı koşulların bulunması gerektiğini belirtmiş ve bu koşulları;  toprak, iklim, nem 

ve kanalizasyon, üzüm üretimi, şarap yapımı, şaraphanelere ve şaraplara ulaşılabilirlik ayrıca temel ziyaretçi 
hizmetleri içinse; ulaşım, özellikli konaklama ve yiyecek içecek, bilgi ve altyapı şeklinde sıralamıştır. Meltem 

Hanım da, Datça tarihinde köklü bir şarap kültürü olduğunu, turistik bir bölge olduğu için de mevcut 

konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin yeterli olduğunu, ayrıca konaklama ve yiyecek içecek sektörüne 
yönelik yeni yatırımların yapıldığını ifade etmiştir. Melih Bey de kendi bağ alanlarındaki konaklama 

kapasitelerini artırmak ve bağ bozumu etkinliklerini güncel tutmak için çalışmalarına devam ettiklerini 

belirtmiştir. 

Yapılan görüşme sırasında yetkililer kendi müşterilerinin profilini ve ziyaret nedenlerini şu şekilde ifade 
etmişlerdir; orta ve üst düzey gelirli, yüksek eğitim seviyesine sahip 50 yaş ve üzeri bireylerden oluşmakta 

olup, müşterilerin ziyaret nedenleri ise; şarabı sevmeleri, şarap üretimini merak etmeleri, başka ülkelerde 

şaraphaneleri görüp de etkilenmeleri ve orada tattıkları keyfi tekrar yaşamak ve kıyaslama yapmak 
istemeleridir. Bunların dışında, üniversite öğrencilerinin de teknik gezi kapsamında kendilerini ziyaret 

ettiklerini belirtmişlerdir.  

İşletme yetkililerinin en çok vurguladığı noktalardan biri de eğitime çok önem verdikleridir. Bu 
kapsamda, kendi ürünlerini alan müşterilerine ve teknik gezi kapsamında ziyaret eden öğrencilere;  şarabın 

tarihi, şarabın üretimi, kendi ürettikleri şarapların özellikleri, şarap-yemek uyumu, şarap tadım işlemi ve servisi 

gibi konularda eğitim vermektedirler. Verilen eğitimlerle ziyaretçilerinin şarap kültürünün artırılması, şarap 

tüketiminin daha bilinçli hale gelmesi, bölgenin köklü şarap tarihinin daha fazla insana duyurulması ve bölgede 
alternatif bir turizm çeşidi olarak şarap turizminin gelişmesi amaçlanmaktadır.     

İşletme yetkilisi, kendi şaraplarının ve bölgenin tanıtımı için uluslararası şarap yarışmalarına büyük 

önem verdiklerini aktarmıştır. Bu sebeple, 2014 ve 2015 yıllarında Fransa’da ve İngiltere’de düzenlenen 
yarışmalara katıldıklarını,  şaraplarının altın, gümüş ve bronz madalyalara layık görüldüğünü belirtmiştir. Yine 

işletme yetkilisi, bağlarının ve işletmelerinin çok özel bir konumda bulunduğunu, işletmelerinin özel mimari 

yapıya sahip olduğunu belirterek özel günlere yönelik organizasyonlara (düğün, doğum günleri, kutlamalar 

vb.) ev sahipliği yaptıklarını bunun için ilk organizasyonlarının gerçekleştiğini, bu organizasyonların 
sürekliliğinin sağlanması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtmişlerdir. De Witt (2006) Güney Afrika’da 

düğün turizminin başarılı olması için kilit faktörler adlı çalışmasında, son yıllarda düğün turizminin çok 

popüler hale geldiğini ve düğünler için daha çok bağ alanlarının, dağın, çölün ya da güzel manzaralı sahillerin 
tercih edildiğini belirtmiştir.  İşletme müdürü Sayın Karaer de özel günlere yönelik organizasyonlara (düğün, 

doğum günleri, kutlamalar vb.) ev sahipliği yapmak istediklerini ve bunun için ilk adımı attıklarını, bu 

organizasyonların sürekliliğinin sağlanması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmiştir.   
 İşletme yetkilileri, bölgenin sahip olduğu şarap turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması için Datça 

bölgesinin sahip olduğu köklü şarap tarihinin ve kültürünün şarap turizmi etkinliklerine katılması gerektiğini 

özellikle vurgulamışlardır. Hall ve Mitchel (2002) şarap turistleri için bir destinasyonun çekiciliğini 

diğerlerinden ayıran özelliklerin o bölgenin sahip olduğu fiziksel, kültürel ve doğal güzellikler olduğunu 
belirtmiştir.  Sayın Melih Karaer de kendi işletmelerinin bulunduğu Datça’nın antik çağın en önemli şarap 

üretim merkezi olduğunu dolayısıyla köklü bir şarap kültürünün var olduğunu,  halen bölgede devam eden 

arkeolojik kazılarda bulunan amforaların bu kültürün bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Meltem Hanım 
da özellikle şarap turizmi kapsamında kazılardan sonra ortaya çıkan bu şaraphanelerin de tur kapsamına 

alınması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Melih Bey, ünlü tarihçi Strabon’un  ‘Tanrı yarattığı kulun uzun ömürlü 

olmasını istiyorsa Datça Yarımadasına bırakır' sözlerini de hatırlatarak gerçekten Datça'nın Ege ile Akdeniz'in 
birleştiği noktada olması, kumu, güneşi, doğası ile eşsiz güzellikte bir turizm bölgesi olduğunun altını çizerek 

bu bölgenin sahip olduğu diğer çekicilik unsurlarını vurgulamıştır.   

Datça Yarımadasında yapılan kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkarılan şaraphaneler ve amforalar 

sayesinde bölgenin antik çağın en önemli şarap üretim merkezlerinden biri olduğu bilinmektedir.  Sahip olunan 
köklü bir şarap kültürünün, bölgenin turizm faaliyetlerinde, yerel turizm kaynaklarına alternatif bir kaynak 

oluşturulmasına, bölgenin özgünlüğüne katma değer sağlamasına, yerel ekonomiyi turizm ve tarım yönünden 

güçlendirerek sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayabileceği söylenebilir. Beames (2003) 
Avustralya’daki şarap turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmasında, o bölgenin sahip olduğu tarihin ve 

kültürün de şarap turizminin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmaya paralel olarak 
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katılımcılar Knidos Datça bölgesinin sahip olduğu köklü şarap tarihini ve kültürünü de şarap turizmi 

etkinliklerine katılması gerektiğine inanmaktadırlar. 
Yapılan görüşmelerden de anlaşıldığı üzere, Datça bölgesinin şarap turizm bölgesi olarak tanıtılması 

bölgeye alternatif bir turizm çeşidi kazandırmakla birlikte bölgenin tarihinde var olan bir kültürün yeniden 

bölgeye ve bölge halkına kazandırılması sağlanmış olacaktır. Ayrıca, hem bölgenin turizmden daha fazla pay 
almasına olanak tanıyacak, hem de bölge halkına yeni istihdam kaynakları sağlayacaktır. Katılımcılar 

tarafından en çok vurgulanan nokta bölgenin sahip olduğu köklü şarap kültürünün ve tarihinin yeniden 

canlandırılması ve bu değerin mümkün olduğunca geniş kitleye aktarılması gerektiğidir.  

Araştırma kapsamında işletme yöneticileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, yapılan alan 
taraması ve yerinde yapılan gözlemler sonucu bölgenin sahip olduğu şarap turizm potansiyelini ortaya 

çıkararak bu değerin bölge turizm pazarlamasında bir çekicilik unsuru olarak geliştirilmesi konusunda şu 

öneriler sunulabilinir: 
➢ Datça’ya tur getiren seyahat acentelerinin ve tur rehberlerinin bölgenin sahip olduğu köklü şarap tarihi 

ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları ve tur sırasında bu bilgileri turistlere aktarmaları sağlanmalıdır.  

➢ Bölgeye ait şarap rotaları veya şarap yolları oluşturulmalıdır. 
➢ Bölge şarabının turistik bir ürün olarak tanıtılması sağlanmalıdır. 

➢ Datça’da bulunan şarap turizmine yönelik şaraphane kalıntıları, üzüm bağları, yerel şaraplarla uyumlu 

yerel yemeklerin belirlenmesi gibi kullanılabilir kaynaklar belirlenmelidir. 

➢ Datça’nın uluslararası tanıtım fuarlarında bölgenin sahip olduğu köklü şarap tarihi ve kültürü hakkında 
tanıtıcı bilgiler verilmelidir.  

➢ Tarihi, doğal ve kültürel yapının korunmasına yönelik şaraphane kalıntıları, amforalar ve üzüm 

bağlarını korumaya yönelik çeşitli projeler geliştirilebilir.  
➢ Güney Ege Kalkınma Ajansının 2011 yılında yayınlamış olduğu Bağcılık ve Şarap İmalatı raporunda 

da ifade ettiği gibi üzümlerin şaraba işlenmesi durumunda şarabın katma değerinin kuru ve yaş üzüme göre 

çok yüksektir. Ülkemizde üretilen üzümlerin %2 gibi çok küçük bir bölümü şarap üretiminde kullanılmaktadır. 

Üzümlerin Türk ekonomisine sağladığı katma değerin daha fazla arttırılması açısından ve ülkemizin şarap 
turizminden daha fazla pay alması için şarap üreticilerine ve bağcılıkla uğraşan çiftçilere destek sağlanmalıdır. 

➢ Araştırmanın Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan tek bir işletme ile yapılmış olması bir kısıtlılıktır ve 

bu yönüyle veriler belirli bir evrene genelleme yapılabilecek nitelikte değildir. Katılan işletmenin tek olması 
bir kısıt olarak değerlendirilmeli ve sonraki araştırmalarda dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

İnsanları ürünün kalitesi, içeriği ve özellikle coğrafi menşei konusunda bilgilendiren coğrafi işaretler, 

bölge ve yörelerin yeme-içme bakımından çekiciliğini arttırarak tanıtımına etki eder. Erzurum Civil Peyniri, 
Kayseri Mantısı, Salihli Kirazı, Anamur Muzu ve Mersin Cezeryesi coğrafi işaret bakımından tescilli ürünlere 

örnektir. Bu çalışmada gastronomi turizmi ve coğrafi işaretleme kavramları ayrıntılı bir literatür taraması ile 

analiz edilmiştir. Sonuçta ülkelere ekonomik değer kazandıran coğrafi işaretlerin bölge tanıtımını sağlayan bir 

sistem olduğu ve özellikle gastronomi turizmine yansımalarının olumlu yönde olduğu ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi turizmi, coğrafi işaret, yöresel ürün 
 

 

 

THE REFLECTION OF GEOGRAPHICAL MARKED PRODUCTS ON 

GASTRONOMY TOURISM 
 

ABSTRACT 

The geographical indications that provides information to the people about the quality, contents and 

especially geographical origin of the product influences promotion by increasing the attractiveness of region 
or precincts.  Erzurum Civil Peyniri, Kayseri Mantısı, Salihli Kirazı, Anamur Muzu, and Mersin Cezeryesi are 

some samples of products registered by the regard of geographical indications. In this study, gastronomic 

tourism and geographical indication have been analyzed by a detailed review of the literature. Finally, 
geographical indications that have a system that gives economic value of countries and especially tried to put 

forward is a positive reflection of the gastronomic tourism. 

Keywords: Gastronomic tourism, geographical indication, local products 
 

 

GİRİŞ 

İnsanlar yedikleri ve içtikleri ile her geçen gün daha fazla ilgili olmaya başlamıştır. Yemek sanatı, gıda 

bilimi ve lezzet oluşumunu bir araya getirerek beslenme zevkini ortaya çıkaran gastronomi, turistlerin bir 

bölgeyi tercih nedenleri arasında ilk sırada yer alarak ziyaretçilere tatil ve gezileri esnasında yeni tatları ve 
farklı gelenekleri tanıtmada önemli rol üstlenmektedir. Bu sayede bir bölge veya yöreye çekicilik özelliği 

kazandırmaktadır (Shenoy et al., 2005; Ryu and Jang, 2006; Sparks, 2007; McKercher et al., 2008; Kodaş ve 

Dikici, 2012).  
Günümüzde yaşamak için yemek yeme durumunun, yemek için yaşamak olgusuna dönüşmesiyle, yemek 

yeme fizyolojik bir ihtiyaçtan ziyade sosyal bir amaç haline gelmiştir (Deveci vd., 2013). Son yıllarda dünyada 

yiyecek içecek kültürüne verilen önem ve gösterilen ilginin artması ile gastronomik miras kültürel çekiciliğin 
ana kaynağını oluşturmuştur (Richards, 2001; Cohen, 2004). Bu sayede gastronomi, turistik ürünleri 

bütünleyici özelliğinin yanısıra tamamen kendi başına bir turistik ürün haline gelmiştir (Kesici, 2012).  
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Özellikle yörelere özgü yemeklerin sunulmasıyla o bölgeye ait kültürel kimliği ve mirası yansıtan 

gastronomi turizmi, yerel destinasyonlar için rekabet avantajı sağlamada etkili bir araçtır (Çalışkan, 2013). 
Gastronomi amaçlı seyahat eden kişilerin %70’i ziyaret ettikleri yerlerde yöresel ürünleri tadarak yemek 

tarifleri almakta, bölgelere ait bazı ürünleri yaşadıkları yerlere götürerek bu ürünleri aileleri ve arkadaşları ile 

paylaşmaktadır. Bu sayede ülke veya bölge tanıtımına dolaylı yoldan katkı sağlanmaktadır (Marzella, 2008).  
Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan raporda; destinasyon turizmi gelirleri içinde gastronominin 

payının yaklaşık %30 olduğu belirtilmiştir (UNWTO, 2012). Ülkemiz açısından bakıldığında; Türkiye Seyahat 

Acenteleri Birliği tarafından yapılan araştırmanın sonuç raporunda; ülkemize 2014 yılında gelen 41 milyon 

415 bin turistin 34,3 milyar-$ harcama yaptığı, bu miktarın 6 milyar 523 milyon-$’lık kısmının yeme içme 
faaliyetlerine ayrıldığı belirtilmiştir. Toplam harcamaların yaklaşık %19’unun yeme içme faaliyetleri ile ilgili 

olduğu, turist başına 828-$ olan harcamanın 157-$’lık kısmının yeme ve içmeye ayrıldığı rapor edilmiştir 

(TÜRSAB, 2016). 
Türkiye geniş tarım toprakları, biyolojik çeşitlilik varlığı, iklim şartları, jeopolitik konumu, kültürel ve 

beşeri zenginlikleriyle tarımsal ürün çeşitliliği bakımından önemli bir ülkedir. Ayrıca derin tarihi 

kökenlerinden gelen gelişmiş bir mutfak kültürü ve geleneksel üretim biçimleri açısından zengin bir yöresel 
üretim becerisine sahiptir. Ülkemizde yörelerin, illerin, hatta ilçelerin belli bir ürünün üretimine kaynak teşkil 

ettiği ve bu ürün ile özdeşleştiği bilinmektedir. Türkiye’ye özgü birçok ürün, kendilerine kaynak teşkil eden 

coğrafi bölge adları ile anılmaktadır. Bu şekilde anılan ürünler ise coğrafi işaret korumasına konu olmaktadır. 

Bu ürünlerin coğrafi işaret ile tescillendirilmesi ekonomik, politik ve turistik yönden ülke menfaatleri için 
önem arz etmektedir (Şimşek, 2005; Orhan, 2010).  

Bu amaçla bu kuramsal çalışmada gastronomi turizmi kapsamında yöresel ürünleri koruma, tanıtma ve 

ekonomik değer katma aracı olarak değerlendirilen coğrafi işaretleme sisteminin rolü ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.  
 

 

Coğrafi İşaret ve Gastronomi İlişkisi 

Avrupa Birliği nezdinde ürünlerin menşe adı (PDO: designation of origin) ve mahreç işareti (PGI: 
geographical indication) korumasını kapsayan coğrafi işaret tescilinin temeli 1992 tarih ve 2081/92 sayılı 

Tüzüğe dayanmaktadır. Bu Tüzük yerini 20.03.2006 tarihinde 510/2006 sayılı Tüzüğe bırakmıştır. Dünya 

Ticaret Örgütü’ne 1995 yılında üye olan ülkemizde, Avrupa Birliği'nin Tüzüğü temel alınarak, 1995 yılında 
555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilmiştir. Bu 

kararname ile daha önceden haksız rekabet hükümleri ile dolaylı olarak korunan coğrafi işaretlere özel ve etkin 

bir koruma sağlanmıştır (Kan ve Gülçubuk, 2008; Gürsu-Doğu, 2008; Anonim, 2016a).  

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya 
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret “coğrafi işaret” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

ürünün kaynağını gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler yöresel özellikleri belirgin olan ürünlerin, belirli bir 

yöreyle özdeşleşmiş olmasını, sahip olduğu birtakım özellikleri sadece yetiştiği ya da üretildiği yöreden alarak 
o yöreyle anılmasını sağlar (Ilıcalı, 2005; Anonim, 2016a).  

 

Coğrafi işaretin ne tür özellikteki ürünleri kapsayacağı 555 sayılı KHK’nin 1. maddesinde belirtilmiştir. 
Bunlar; doğal ürünler, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünleri başta olmak üzere beş ana başlık altında 

toplanmaktadır (Arı, 2002). Coğrafi işaretli ürün olarak gıda ürünlerinin yanı sıra halı, kilim, çini gibi el 

sanatları ürünleri ve bazı hayvan ırkları da kabul edilmektedir (Akın-Bayram, 2006; Anonim, 2016a). 

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına göre dağılımında en yüksek payı %44 
oran ile gıda ürünleri almıştır. Bu ürünleri sırasıyla %30 oranla tarım ürünleri, %13 oranla halı, %11 oranla el 

sanatları ve %2 oranla madenlerin takip ettiği aşağıda gösterilen grafikten de anlaşılmaktadır (Anonim, 2014). 
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Grafik 1. Tescilli Coğrafi İşaretlerin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 
 

Coğrafi işaretler ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri farklılaştırmaya yaramaktadır. 555 

sayılı KHK madde 17: “Coğrafi işaretlerden menşe adları, sicilde belirtilen coğrafi bölgede faaliyet gösteren 

üreticiler tarafından, sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen 
kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılır” ibaresi yer almaktadır (Anonim, 

2016b). Coğrafi işaretler bu ürünlerin üzerinde yer alan isim, işaret ve ifade unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
Türkiye’de coğrafi işaretlerin tescili ile ilgili sorumlu kurum Türk Patent Enstitüsü (TPE)’dür. Yurt 

içinden veya yurt dışından yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne veya onun yetkili kıldığı 

makamlara yapılmaktadır. Coğrafi işaret tescil belgesinde; tescil numarası, koruma tarihi, coğrafi işaretin türü, 

başvuru sahibi/adresi, ürünün adı, coğrafi işaretin adı, ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metodu 
ve denetleme gibi bilgiler yer almaktadır. Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde 06.03.2016 tarihi 

itibariyle tescillenen 187 adet coğrafi işaretli ürün bulunduğu ve 227 adet ürünün ise başvuru aşamasında 

olduğu görülmektedir. Adana Kebabı, Erzurum Kadayıf Dolması, Kayseri Mantısı, Sivas Köftesi, Zile 
Pekmezi, Erzincan Tulum Peyniri ve Malatya Kaysısı tescillenen coğrafi işaretli ürünler arasındadır. Bazı 

tescilli ürünlere ilişkin bilgiler Tablo 1.’de verilmiştir (TPE, 2016). 

 
Tablo 1. Tescilli Coğrafi İşaretler 

 

Coğrafi işaretin adı Başvuru ve koruma tarihi Tescil no 

Adana kebabı 15.08.2003 65 

Adapazarı ıslama köftesi 26.10.2009 167 

Afyon kaymağı 31.12.2003 115 

Afyon sucuğu 31.12.2003 74 

Akçaabat köftesi 31.07.2008 132 

Akşehir kirazı 14.11.2003 75 

Anamur muzu 12.06.2001 56 

Antakya künefesi(tatlı) 14.04.2006 101 

Antep baklavası 28.03.2005 95 

Elazığ öküzgözü üzümü 01.10.2007 108 

Erzurum civil peyniri 17.12.2007 116 

Erzurum kadayıf dolması 01.03.2010 161 

Erzincan tulum peyniri 21.08.2000 30 

Gıda
%44

El sanatları
%11

Tarım
%30

Maden
%2 Halı

%13
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Coğrafi işaretin adı Başvuru ve koruma tarihi Tescil no 

Eskişehir çiğböreği (çibörek) 19.04.2010 163 

Ezine peyniri 24.02.2006 86 

Gemlik zeytini 05.03.2003 76 

Gümüşhane dut pestili 23.01.2004 63 

Gümüşhane kömesi 23.01.2004 62 

Güney Ege zeytinyağları 29.04.2003 79 

Giresun tombul fındığı 18.09.2000 31 

Kadınhanı tahinli pidesi 15.06.2010 171 

Kale biberi 18.12.2008 139 

Kalecik karası üzümü 07.06.2005 89 

Kars kaşarı 14.02.2014 190 

Kayseri mantısı 22.05.2006 113 

Kayseri pastırması 13.09.2000 36 

Kayseri sucuğu 13.09.2000 35 

Kemalpaşa tatlısı 13.07.2001 51 

Maraş tarhanası 29.07.2010 154 

Mardin kaburga dolması 22.10.2007 123 

Mersin cezeryesi 06.09.2001 44 

Merzifon keşkeği 06.12.2011 186 

Nizip zeytinyağı 18.08.2009 158 

Oltu cağ kebabı 14.05.2007 127 

Safranbolu lokumu 22.05.2006 183 

Safranbolu safranı 21.05.2009 144 

Salihli kirazı 11.08.2006 100 

Siirt perde pilavı 24.02.2003 58 

Zile pekmezi 20.10.2006 118 

Çorum leblebisi 15.08.2001 42 

Çubuk turşusu 14.02.2006 99 

Çimin üzümü 23.11.2000 37 

Ödemiş patatesi 26.03.2002 45 

İnegöl köfte 08.08.2002 78 

İskilip turşusu 14.02.2005 131 

İspir kuru fasülyesi 07.07.2008 141 

İzmit pişmaniyesi 11.09.2000 34 

Şanlıurfa biberi 25.08.2000 33 

Şanlıurfa çiğ köfte 31.05.2006 109 

 

Bir ürünün coğrafi işaret alabilmesi için (Anonim, 2016b). 

• Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir 
ürün olması,  

• Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan 

kaynaklanan bir ürün olması,  

• Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir 

ürün olması gerekmektedir.  
 

Coğrafi işaretler 555 sayılı KHK ile menşe (köken) adı ve mahreç (çıkış) işareti olarak ikiye ayrılır ve 

iki grup halinde yasal korumadan yararlanır. Bir ürünün köken ya da çıkış adı, ancak yetkili makam (TPE) 
tarafından tescil edilmesi halinde yasal korumadan yararlanır (Karakuzu-Baytan, 2005). İşaret tescili de 

“menşe adı tescili” ve “mahreç işareti tescili” şeklinde yapılmaktadır. Kararname AB uygulamasından farklı 

olarak, her türlü ürünün coğrafi işaretler ile korunabileceğini öngörmekte ve özel kişilere de tescil talebinde 

bulunma hakkını tanımaktadır (Anonim, 2016b).  
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Menşe adları: Coğrafi işaret korumasına konu olan ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin 

tamamı, sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan ürün için menşe 

adı alınır. Bu tür ürünlere örnek olarak; Amasya Elması, Çerkez Peyniri, Anzer Balı, Aydın İnciri, Ege 

Pamuğu, Niksar Cevizi, Taşköprü Sarımsağı, Akşehir Kirazı ve Malatya Kayısısı verilebilir. Kararnameye 

göre menşe adlandırmasında ürün-menşe ilişkisi temel olup, tüm üretim sürecinin sınırları tanımlanmış coğrafi 
alanda geçmesi gereklidir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri bu coğrafi yerin doğa ve 

beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır ve bu ürünler bu özellikleri ile ün kazanarak ait oldukları 

coğrafi bölgenin dışında üretilemezler (Gökovalı, 2007; Anonim, 2016b).  

Mahreç işareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan, belirgin bir 

niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, sınırları içinde üretilen ürünlerin belirleyici işaretidir. Mahreç 

işaretine konu ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi 
söz konusudur. Örneğin; bir ürün hammaddesinin belirli coğrafyadan gelmesi kaydıyla, ülkenin tamamında 

üretilebilir. Benzer şekilde bir ürün, kökeni olan coğrafyanın üretim teknikleri kullanılarak kökeni dışında da 

üretilebilir. Mahreç işaretlerine örnek olarak; Maraş Dondurması, Trabzon Ekmeği, İnegöl Köfte, Denizli 
Leblebisi, Kemal Paşa Tatlısı ve Bafra Pidesi verilebilir. Kararnameye göre mahreç işaretinde, ürün-menşe 

ilişkisi zayıf olup ürünün üretimi, işlenmesi ya da hazırlanmasından en az birisinin belirlenmiş bölgede 

gerçekleşmesi yeterlidir. Ancak bu üretimde, ait oldukları coğrafi bölgeye ait hammadde ve üretim 
yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin de aynı olması gereklidir (Gökovalı, 2007; Anonim, 

2016b).  

Coğrafi işaret korumasının doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı çeşitli yararlar vardır. Coğrafi işaretler 

ile belirli bir yörede üretilen ürünlerin doğallığı ve kalitesinin sürdürülebilirliği koruma altına alınmaktadır. 
Ayrıca ürünün kaynaklandığı coğrafi bölgeyi ve ürün kalitesini garanti etmelerinin yanı sıra ürünün 

tanınmışlığını ve katma değerini artırmaları, üretici ve tüketicileri korumaları açısından önem taşımaktadır 

(Akın-Bayram, 2006). Yerel ürün ve tatların yasal olarak koruma altına alınmasını sağlayan coğrafi işaretler, 
özellikle yerel ekonomik kalkınmada bir kalkınma aracı olarak kullanılabilmektedir. Dünyanın birçok 

ülkesinde ve Türkiye’de belirli bir yöre ile özdeşleşmiş birçok ürün, coğrafi işaret olarak tescillidir. Dünyaca 

ünlü bazı coğrafi işaretli ürünlerin ait oldukları bölgenin veya ülkenin ekonomik kalkınmasında çok önemli 
rol oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca katkıları üreticiler için gelir artışının yanı sıra kırsal turizm artışı ve kırsal 

nüfusun farklı iş alanlarına yönelmesi şeklinde sıralanabilmektedir (Akın-Bayram, 2006; Kan ve Gülçubuk, 

2008). 

Coğrafi işaretler ürünlerin ait olduğu bölge hakkında bilgi verdiği gibi ürünlerin nasıl üretildiği ve hangi 
kalite kriterlerinde üretileceği hakkında da sınırlamalar getirmektedir. Yöresel ürünler, kaliteye önem veren 

tüketiciler tarafından coğrafi işaret amblemleri ile tanınmaktadırlar. Örneğin; Giresun fındığı, Isparta gülü, 

Fransız şarapları gibi tarımsal ürünler üretim yerlerinden kaynaklanan coğrafi faktörlerin belirlendiği özel 
prestijli kalitelere sahip ürünlerdir (Ertan, 2010). Miguelez et al., (2008) yaptıkları araştırmada, coğrafi etiketin 

ürün kalitesinin arttırılması ve belirli bir seviyede kalması yönünde olumlu etkisinin olduğunu belirtmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda; coğrafi işaretli ürünlerin yerel ekonomik kalkınmaya 

etkilerinin ve turizme yansımalarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. 
Albayrak ve Güneş (2010) çalışmalarında, AB ülkelerinde PDO ve PGI olarak tescillenen coğrafi işaretlerin 

%24’ünün meyve-sebze/hububat ürünleri grubunda olduğu, %20’sinin peynir grubundan oluştuğu, %26’sını 

taze et ve yağ grubundaki ürünlerin oluşturduğunu belirtmişlerdir. Coğrafi işaretlerin marka yönetimi ve ürün 
farklılaştırma konusunda bir araç olduğunu, Avrupa Birliği ülkelerinde bu özelliğin kullanıldığını 

bildirmişlerdir.  

Lopez and Martin (2005) geleneksel ürünlerin üretimi ve turizm arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında; son yıllarda kalite işaretlerinin bir sonucu olarak bu tür ürünlerin turizme olan katkısında yeni 

bir seviyeye ulaşıldığını belirtmişlerdir. Bu açıdan tarımsal ürünlerin gastronomi turizmi için iyi bir kaynak 

olarak düşünülebileceğini, turizmin hem geliştirilmesi hem de bu tür tarımsal ürünlerin kalitesinin 

ticarileştirilmesi ve desteklenmesi için bir araç olabileceğini ifade etmişlerdir.  
Kan vd., (2011) yaptıkları çalışmada; Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda yapılacak düzenlemelerin 

kırsal turizm konusunda ilerlemelere ve yerel ürünlerin bulunduğu alanlarda ekonomik anlamda olumlu 

gelişmelere yol açabileceğini ifade etmişlerdir. Coğrafi işarete sahip ürünlerin yerel ekonomik kalkınmada 
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kullanılabilmesi ve bu mekanizmanın işleyebilmesi için örgütlenme, denetim, bilgilendirme ve tanıtım gibi 

alanlarda düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.  
Orhan (2010), coğrafi işarete sahip olan İzmit Pişmaniyesinin hem kent ekonomisine katkı sağlaması 

hem de turistik bir özellik taşıması açısından yerel bir değer olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda İzmit 

Pişmaniyesinin bir turizm elemanı olarak kullanılmasının Kocaeli kenti açısından önem taşıdığını ifade 
etmiştir.  

 

SONUÇ 
 

Türkiye’nin iklim ve çevre şartları birçok yörenin kendine özgü üne ve şöhrete sahip ürün üretimi için 

avantaj sağlamaktadır. Bu iklimsel avantaj birçok farklı özellikte tarım ürünü üretimine, gelenek ve kültürü ise 
farklı lezzette gıda ve yemek kültürünün oluşmasına izin vermektedir. Bu nedenle ülkemiz coğrafi işaret 

kavramını en iyi şekilde değerlendirebilecek bir ülke konumundadır. 

Gastronomi turizmi ile ilgili faaliyetlerin başında yemek etkinlikleri geldiğinden, bölgelerin yerel 

mutfak kültürleri ve yöresel ürün üretim teknikleri korunarak, bu kültürleri turistlere yansıtacak pazarlama 
faaliyetleri ve politikalarını belirlemek gerekmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmede coğrafi işaretli 

ürünlerin önemli fonksiyonları olduğu bilinmektedir. Özellikle coğrafi işaret ürün statüsünde olan ürünler, 

ürün kalitesini garanti etmek, ürünün tanınmışlığını ve katma değerini artırarak o yöreye ekonomik katkı 
sağlamaları açısından oldukça önemlidir.  

Ülkemizde gastronomi turizminde olumlu yönde yansımaları olan coğrafi işaretli ürün sayısının atması 

yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizde bazı yöre ürünlerinin tanıtımı için yapılan ve yeterli sayıda 
olmayan yeme-içme festivallerinin sayısı arttırılmalıdır. Kurumsal merciiler ve yöre halkı işbirliği ile il, ilçe 

ve yöre bazında yöresel lezzetler ortaya çıkarılmalı ve tüketimleri teşvik edilmelidir. İlgili bakanlıklar 

tarafından ülke tanıtımı için hazırlanan görsellerde, coğrafi işaretli ürünlere yer verilmeli, sosyal medyanın 

kullanımı ve kamu spotları gibi gösterimlerde konunun güncelliği sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim alanında 
mevcut programlarda bulunan coğrafya, halk kültürü, turizm, el sanatları, Türk mutfağı gibi derslerin 

müfredatında coğrafi işaretler ve önemi konularına vurgu yapılarak müfredat kapsamı genişletilmelidir.  
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ÖZET 

Uzun yıllardır kitle turizmi turizm endüstrisi içinde çok önemli bir yere sahip olmuştur.  90’lı yıllara 
dek neredeyse tüm pazarlama çabalarının Ege ve Akdeniz Bölgelerine; bu bölgelerde geliştirilen deniz, güneş, 

kum turizmine yönelik olarak planlandığını ve uygulandığı görmekteyiz. Her ne kadar doğal ve kültürel 

varlıklar açısından çok zengin olsa da bu çabaların sonucunda Türkiye deniz, güneş, kum turizmi açısından 

dünyanın ilk on ülkesi içerisinde görülmektedir. 
Günümüzün modern küresel dünyasında uluslararası yiyecek zincirleri tüm dünyaya yayılmış 

durumdalar. Dünyanın her yerinde insanlar standartlaşmış, aynı ürünleri tüketmektedirler. Standartlaşmış 

yaşamlar, standartlaşmış ürünlerden bıkan insanlar seyahat ettikleri yönelimlerde alternatifler aramaktadırlar. 
Bu yönelimlerin yerel kültürü, yaşam tarzları, yiyecekleri gibi soyut kültürel değerlerini keşfetmek, bunları 

deneyimlemek hayaliyle seyahat etmektedirler. Yerellik özelliği sürdürülebilirliği artırdığı gibi aynı zamanda 

da yönelimin otantikliğini artırır ve yerel ekonomiye katkıda bulunur.  
Türkiye’nin çok kültürlü yapısı, doğudan batıya, kuzeyden güneye farklı mutfakların oluşmasına neden 

olmuştur. Gastronomi turizminin gelişmesine olanak sağlayacak birçok çekiciliğe sahip olması bir alternatif 

turizm biçimi olarak doğru planlanır ve pazarlanırsa ülke turizminde önemli bir yere sahip olabilme 

potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada bir alternatif turizm biçimi olarak gastronomi turizmi, İstanbul yönelimi 
açısından ele alınmış, alternatif rota olarak Bizans mutfağı incelenmiş ve gastronomi turizmi açısından 

geliştirilmesi ve uygulanması için öneriler sunulmuştur.   .  

  
Anahtar Sözcükler: Gastronomi Turizmi, Bizans Mutfağı, Alternatif Turizm, Gastronomi, Gastronomi 

Turizmi Rotaları  

 
 

GASTRONOMY TOURISM MARKETING AND ALTERNATIVE 

ROUTES AS ALTERNATIVE TOURISM 
 

 

ABSTRACT 

Mass tourism has been the leading engine of tourism industry for many years.  Until 1990’s almost all 

of the marketing efforts has been oriented towards the beaches of Eagean and Mediterranean’s sea, sand and 

sun tourism. As a result of this today Turkey has the image of a one of the first ten coastal tourism countries 
in the world. Although the country is very rich in plenty of natural and cultural values.   

In modern globalized world international food chains are all around the world, people eat standardized 

food. People who are tired of their standardized lives travel with the dream of experiencing  intangible local 
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cultural assets like; local cultures, life styles, food etc. Local also has the potential to enhance sustainability in 

tourism. As it strenghthens the local economy also contributes to the aunthenticity of the destination.  
Turkey is a multicultural country and has a diverse cuisine from east to west and north to south. All 

different destinations of the country have their own gastronomical culture. The country has sufficient attraction 

factors for gastronomy tourism. In destination marketing, for a preferable destination the destination has to be 
differentiated from the competitors and the destination culture has to be blended with the gastronomical 

identitiy/culture. In this study gastronomy tourism has been investigated as an alternative tourism in terms of 

Istanbul destination and byzantine cuisine has been studied as an alternative route, suggestions has been 

developed for  implementations and practices for tourism  
 

Keywords: Byzantine Cuisine, Gastronomy Tourism, Gastronomy, Alternative Tourism, Gastronomy 

Tourism Routes. 
 

1. GİRİŞ 

 
Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik, teknolojik ve siyasal gelişmeler bireylerin turizm 

davranışlarında değişikliklere neden olmuştur. Chairana (2012) ‘ya göre bireylerin dinlenme ihtiyacını 

doyuran deniz-güneş-kum turizmi birinci jenerasyon turizm, tarihi ve arkeolojik zenginliklere yoğunlaşan 
kültür turizmi ise ikinci jenerasyon turizmi oluşturmaktadır. Murphy, Pritchard ve Brock (2000) ziyaretçilerin 

bir yönelimin ürünlerini tükettiklerini, bu bağlamda ürünlerin ziyaretçilerin istedikleri ve ihtiyaç duydukları 

şeyler olması gerektiğini savunmaktadırlar. Değişen zamanla birlikte bireylerin ihtiyaç, istek ve zevkleri de 
değişmektedir. Turizm ürünlerinin bu değişen zevk, istek ve ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip olması 

gerekir. Yaşanan bu değişim de özel ilgi gruplarına yönelik alternatif turizm ürünlerini geliştirilmesini gerekli 

kılmıştır. Yakın zamana dek turizm sadece deniz-güneş-kum yada antik yerleşimleri ve tarih eserleri içeren 

kültürel bir aktivite olarak görülmüştür. Yiyeceğin turizme katkısı gözle görülür önem ve potansiyeline rağmen 
göz ardı edilmiştir.(Tellfer & Wall, 1996;Handszuh, 2000; WTO, 2000)  Bir yönelimin mutfak mirası bir 

turizm ürünüdür ve son yıllarda yiyecek turizmi yada gastronomi turizminin önemli oranda büyüdüğü, oldukça 

yaratıcı ve dinamik bir turizm segmenti haline geldiği görülmektedir. Gastronomi gerek turizmi 
çeşitlendirmek, gerekse bölgesel ve ulusal ekonomiyi canlandırmak açısından önemli bir yere sahiptir. 

Gastronomi ve bölgesel yiyecekler bir yönelime değer katarken aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajı 

da yaratır.(Crouch & Ritchie, 1999) Gastronomi turizminin etik ve sürdürülebilir değerleri yerellik, coğrafi 

özellikler, yerel ürünler, otantiklik üzerine kuruludur. 
Gastronomik ürünler bir yönelimin en önemli kültürel değerlerinden sayılmaktadırlar. Ayrıca bir 

yönelimin diğer yönelimden farklılaşmasını da sağlamaktadırlar. Çünkü her yönelimin kendi coğrafi ve 

kültürel özelliklerinden dolayı farklı gastronomi kültürü vardır. Her yönelimin gastronomik değerleri bu 
yönelimin yerel kültürel kimliğini yansıtır ve yönelime değer katar. Günümüzde klasik tur programlarının 

doyuma ulaştığı, turistlerin farklı kültürel deneyimler yaşamak istediği ortamda bir alternatif turizm çeşidi 

olarak gastronomi turizmi ziyaretçilerin değişen istek ve ihtiyaçlarını doyurabilme özelliği taşır. Gastronomi 
kültürü gibi yerel kültürel değerlerin eşsizliği yönelimlerin sürdürülebilir rekabetine olumlu katkıda bulunduğu 

gibi aynı zamanda alternatif turizm çeşidi olarak ürün çeşitliliği sağlayarak, yönelimlerin pazarlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

TÜRSAB 2015 Gastronomi Turizmi Raporuna göre turistlerin %88.2’si yönelim tercihinde yiyeceğin 
çok önemli olduğunu söylemektedirler. Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin kişi başına 828 dolar harcadıkları 

ve bunun 157.5 dolarını yiyeceğe harcadıkları düşünülürse harcamalarının 1/5’ini yiyeceğin oluşturduğu 

görülmektedir. Mutfak mirası turizm sektöründe büyük bir sürdürülebilirliği sağlama potansiyeline sahiptir. 
Ancak Türkiye’de otel, seyahat acentası, aşçılık okulu, restoran dahil sadece 94 kurum ve kuruluşun 

gastronomi turizmiyle ilgilendiği, dünyada 23. sırada olduğu görülmektedir. 
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2. GASTRONOMİ TURİZMİ 
 

Türkiye, hem jeopolitik konumu itibarıyla, hem de kültürel geçmişiyle dünyanın en önemli turizm 

merkezleri arasında sayılması, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İstanbul ise üç büyük imparatorluğa 

başkentlik yapmış, eski ve yeninin yan yana yaşanabileceği aynı zamanda dünyanın en büyük şehirlerinden 
biri olması ülkenin en gözde yönelimlerinden biri sayılmaktadır. Değişen turist profili ile beraber, insanlar 

klasik anlamda deniz kum güneş üçlüsünün oluşturduğu tatil motiflerinden başka turistik motifler nedeniyle 

de seyahat edip, turizm olayına katılmaktadır. Bu durum da, özellikle ülkemize gelen turist profilini göz 
önünde bulundurduğumuzda, ülkemiz için düşündürücü bir durum olmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji, 

ulaşım ağlarının ve araçlarının daha hızlı ve konforlu hale gelmesi, artan eğitim ve kültür seviyesi, yabancı dil 

öğrenim olanakları, internet ile insanların artık Dünya’ daki gelişmelerden daha hızlı ve kolay bir şekilde 
haberdar olması ve artık insanların yavaş yavaş deniz kum güneş üçlüsünden sıkılması, insanların farklı 

nedenlerle seyahat etmeye itmektedir. 

Gastronomi de bu nedenlerden bir tanesidir. Artık insanlar, eskiye nazaran damak tatlarına daha fazla 

önem vermeye başlamış ve her geçen gün dünya üzerindeki farklı kültürlere ait sayısız farklı lezzeti 
deneyimlemek istemektedirler. Özellikle teknolojik gelişmeler ve bilişim alanındaki ilerlemeler ile insanlar, 

Dünya’nın öbür ucunda üretilen yiyecek, içecek ve servisleri eskisinden çok daha fazla merak etmektedirler. 

Günümüzün şartlarında ise, bu deneyimleri gerçekleştirmek, yukarıda sadece önemli birkaçını saydığımız 
nedenlerden dolayı eskiye nazaran çok daha kolay olmaktadır. 

Gastronomi sözcüğü bir çok kaynakta yiyecek ve içecekle etkileşimli olan eylemeleri tanımlar. 

Gastronomi, bir ülke yada bölge olarak yönelimi yiyecek, içecek, yeme alışkanlıkları, malzemeler, yiyecek 
hazırlama teknikleri, sunum teknikleri açısından farklılaştırır. Günümüz turistleri gelişen iletişim 

teknolojileriyle beraber çok daha bilgili, bilgiye kolayca ulaşır hale gelmiş, harcanabilir geliri eskiye oranla 

daha yüksek, çalışma koşullarının iyileşmesiyle seyahat edebilecek boş zamanı daha çok bireylerdir. Öte 

yandan öğrenmeye dayalı tecrübeleri tercih eder olmuşlardır. Bu bağlamda gastronomik tecrübe çeşitliliği ve 
yöreselliğiyle öne çıkmıştır. Dünya  Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 2015 Küresel yiyecek turizmi Raporuna  

göre,  dünya genelinde turizm harcamalarının üçte birini yiyeceğin oluşturduğu düşünülürse,  gastronomi 

turizmi yeni bir turizm ürünü olarak tatil tecrübesinin kalitesine önemli katkıda bulunmaktadır.  
Hall ve Sharples (2003) gastronomi turizmini; gastronomik bir bölgeye, , birincil ve ikincil yiyecek 

üreticilerine, yiyecek festivallerine, yiyecek fuarlarına, etkinliklere, köylü pazarlarına, yiyecek hazırlama 

gösteri ve uygulamalarına, tadımlara, eğlence yada dinlence amacıyla gerçekleştirilen yiyecekle ilgili her türlü 

turizm faaliyetleri ve deneyimsel seyahatler olarak tanımlamışlardır. İnsanlar ziyaret ettikleri yönelimin 
kültürel mirasıyla ilgilenirler, gastronomi sadece yiyecek ve içeceklerin üretimi ve tüketimi değil aynı zamanda 

sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapının bir parçası olarak o toplumun kültürel yapısını yansıtır. Levi 

Strauss (1966) nasıl dili olmayan bir toplum yoksa, mutfak geleneği olmayan toplum da yoktur demektedir.  
Gastronomi turizmi sadece yiyecek üzerine kurulu değildir. Turizm, kültürel miras ve tarımın 

kombinasyonundan oluşur, ancak üçünün birleşmesiyle gerçekleşebilir. Dünyanın farklı bölgeleri kendi 

bölgelerinde yetişen farklı sebze, meyve, balık ve hayvanlarla kendilerine özgün mutfaklar geliştirmektedirler. 
Gelenekler, damak tadı, ve pişirme teknikleri jenerasyondan jenerasyona geçerek kültürel mirasın bir parçası 

haline gelmektedir. Bu bağlamda yönelimin çekiciliğini oluşturmakta ve ve gastronomi turizmi yönelimi 

olarak konumlandırılmasına olanak sağlamaktadır. 

İnsanlar bu gibi gelişmelerden dolayı da, farklı tatlar deneyimlemek, kültür seyahatleri yanında 
gastronomi alanında da farklı deneyimler yaşamak istedikleri için, bu gibi talepler her geçen gün artmaktadır. 

Bunun farkında olan turizm işletmelerinin de, hedef kitlesinde bulunan müşterileri olabildiğince çekebilmek 

için farklı farklı stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. Turizm işletmelerinin içerisinde bulunan yiyecek 
içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri gibi insanlara yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler de gastronomi 

turizmine olan bu talebi fark etmişler, ürün ve hizmetlerini hedef kitleye uygun bir şekilde hazırlayarak, satış 

gelirlerini daha fazla arttırmak yoluna gitmişlerdir. Sadece bu ürün ve hizmetleri üreten değil, aynı zamanda 
gastronomi turizmi için seyahate katılacak kişilere seyahat hizmeti sağlayan seyahat acentaları da gastronomi 

turizmine olan ve yıldan yıla hızla artan bu talebe karşı boş durmamış, bu kişiler için gastronomi turları 

düzenlemiş ve her geçen yıl bu turların sayılarını arttırıp, yeni tur rotaları oluşturmaya başlamışlardır. Seyahat 
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işletmelerinin bu bağlamda gastronomi turları ile ilgili uyguladıkları başka bir strateji de, pazarlamakta 

oldukları kültür turlarının bazılarının içerisine yiyecek-içecek deneyimleri ile ilgili seçenekler sunmalarıdır. 
Günümüzde birçok seyahat acentasının satmaya çalıştığı turlara baktığımızda, gastronomi ile ilgili turların 

yanı sıra, gastronomi turunu alternatif olarak kültür turuna ilave ettiklerini görmekteyiz. 

Herhangi bir yönelime her hangi bir nedenle seyahat eden bir kişi yerel yiyecekleri tüketir. Araştırmalar 
turizm deneyiminde gastronominin önemli bir yer tuttuğunu hatta bazı durumlarda temel neden olduğunu 

göstermektedir.(Horng vd. 2012)  Herhangi bir yönelimi ziyaret eden bir birey yeni yerler görmek, yeni 

kültürler tanımak, farklı tatları ve deneyimleri denemek isterler. Yeni, yerel lezzetler  ve egzotik tatları 

deneyimlemeyi beklerler. Yapılan araştırmalar turistlerin şarap ve yiyeceğe olan ilgileriyle müzeler, alışveriş, 
festivaller, gösteriler ve eğlence etkinlikleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. (Kesici, 2012)  Dünya 

Turizm Örgütüne göre tüm turizm harcamalarının yüzde 302unu yiyecek ve içecek harcamaları 

oluşturmaktadır. Turistlerin %88.2’si  “yönelim tercihinde yiyeceğin çok önemli bir karar alıcı” olduğunu 
vurgulamaktadır. .  dünya literatüründe yiyecekle ilişkili turizm “gastronomi turizmi”,  “yiyecek turizmi”, 

“gurme turizmi” gibi isimler alır. Ancak dünya Yiyecek Seyahatleri Örgütüne göre yiyecek amaçlı seyahat 

eden turistlerin sadece yüzde 8.1’i kendini gurme olarak tanımlamaktadır. Yani gastronomi turizmi elitler için 
bir turizm çeşidi, değil, palet zevkiyle seyahat eden tüm tüm insanlar içindir. Turistler özgün yiyecekleri, 

özellikle yerel ya da etnik özelliğe sahip yiyeceklerden hoşlanırlar.(Wagner, 2001) 

Gastronomi turizmi turist çekiciliğini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bunu sağlayabilmek için yerel ve bölgesel mutfağın araştırılması, eski kaynakların  
incelenmesi ve modern mutfağa uyarlanması gerekmektedir. Mutfak çekiciliğini sağlayabilmek için yerel 

malzemeler, baharatlar ve lezzetler kullanılmalıdır. Ancak bir çok yerde turistlerin damak tatlarına 

uydurabilmek için yerel lezzetler farklılaştırılmakta, kendi özünden uzaklaştırılmakta böyle diğer 
yönelimlerden farklı olmayan tabaklar yaratılmaktadır. Bu bağlamda yerel lezzetler ve tatların kaybolduğu 

görülmektedir. Bir çok ülkede ana akım turizm faaliyetlerinde yerel mutfağın promosyon mesajlarında yer 

almadığı görülmektedir. (Handszuh, 2000) Turizmin sürdürülebilirliği açısından bu topraklarda hüküm 

sürmüş, Roma, Bizans ve Osmanlı  mutfak miraslarının araştırılması, üzerinde çalışılması, bu mutfakların 
günümüze uyarlanarak yeniden hayat bulmaları oldukça önemlidir. Gastronomi turizmi yada mutfak turizmi 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayan kültürel iyileştirme hareketidir. 

 

3. GASTRONOMİ TURİZMİNDE BİR ALTERNATİF: BİZANS MUTFAĞI 

 
Gastronomi turizminin bu denli gelişmesi ile beraber, özel sektörle beraber devletler de buna kayıtsız 

kalmayıp, kendi içerisinde gastronomi turizminin gelişmesi için planlar yapmaya başlamıştır. Bunlardan en 

bilinenlerden birisi de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında yayınlanan Türkiye  Turizm 
Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) dır. Bu yayında, Turizm Gelişim 

Bölgeleri, Turizm Gelişim Koridorları ile ilgili bir dizi stratejiler geliştirilmiş ve bu stratejilerin içerisinde de 

gastronomi turizmi ile ilgili stratejiler göze çarpmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

(TÜRSAB) bünyesinde Gastronomi komitesi kurulmuş, gastronomi turizminin geliştirilmesi için çalışmalara 
başlanmıştır. Ekim 2015’te ise TÜRSAB ve TÜRYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri 

Derneği) ile gastronomi turizmini geliştirme konusunda işbirliği protokolü imzalayarak, İstanbul lezzet 

kitapçığı hazırlamak üzere çalışmalar başlamışlardır.  
Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum itibarı ile doğu ve batı arasında bir köprü görevini görmektedir. 

Bu durum, doğal olarak kültürel yapıyı etkilemektedir. Anadolu, tarih boyunca sürekli göç almış ve bulunduğu 

coğrafyada önemli ticaret yolları ve limanlar inşa edilmiş, birçok devlet ve imparatorluğa ev sahipliği 
yapmıştır. perslerden Makedonya Krallığı’na, iyonyalılardan hititlere, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok 

devletin ve imparatorluğun topraklarının belirli bir bölümüne, bazılarının ise büyük bir bölümüne, Anadolu 

toprakları üzerinde yaşam bulmuşlardır. 

Bu durum, doğal olarak birbirinden farklı kültürel ve etnik geçmişe sahip milletlerin ve toplulukların 
birbirleri yüzyıllar süren etkileşimine neden olmuştur. Bu etkileşimler yemek kültürlerine de yansımış, farklı 

etnik özellikleriyle, zaman içerisinde birbirlerinin mutfaklarını, yemek yeme biçimlerinden, sunuş ve pişirme 

tekniklerinden etkilemişlerdir. Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
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manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmıştır.(Türk Dil Kurumu, 2016) 
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kültür kendi içerisinde birçok unsuru barındıran bir kavramdır. Kültür 

dendiğinde daha çok akla gelenekler, görenekler, normlar gelir. Ancak milletlerin sahip oldukları yemek 

kültürü, kültür kavramının önemli bir ögesini oluşturmaktadır.  
Anadolu, tarih içerisinde birçok millete ev sahipliği yapmış ve kültürel etkileşimlere sahne olmuştur. 

Anadolu topraklarında yaşam bulan en önemli imparatorluklardan birisi de kuşkusuz Bizans İmparatorluğudur. 

Bizans İmparatorluğu, diğer adıyla Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’ nun 395 yılında doğu ve 

batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmış, başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olan, sınırlarının belirli 
bölümü Trakya, Anadolu, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve hatta İspanya’ya kadar uzanan bir 

İmparatorluktur. 330 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in, Roma İmparatorluğunun başkentini Roma’dan 

Bizantiyum’a taşıması ve şehrin adını  Konstantinopolis olarak değiştirmesiyle Konstantinopolis yada 
Osmanlıdaki adıyla Konstantiniyye 16 yüzyıl dünyanın en büyük ve güçlü imparatorluklarına başkentlik 

yapmıştır.  

Dünya’nın en büyük imparatorluklarından birisi olan Bizans imparatorluğu, sahip olduğu yüzölçümü ve 
ticaret yolları ile ve içerisinde birbirinden farklı milletleri barındırması ile kültürel olarak son derece büyük 

çeşitliğe sahipti. Ekonomik ve kültürel olarak zamanının en büyük imparatorluklarından olan Bizans 

imparatorluğu, 1000 yılı aşkın süren imparatorluk süresince diğer milletlerle yaşamış olduğu kültürel 

etkileşim, doğal olarak Bizans yemek kültürüne de yansımıştır. 
Bizans İmparatorluğu’nun çok büyük bir yemek kültürü olduğu bilinen bir gerçektir. Bizans yemek 

kültürüne bakarsak, daha çok Yunan ve Roma geleneklerinin bir karışımı olduğu görünür.(Kralis,2006) Balık, 

bal, baharat, deniz ürünleri, zeytinyağı, elma, yumurta, ekmeğin yeri, Bizans mutfağında epeyce bir yer tutar. 
(Krallis, 2006) 

Bizans hakkında çok fazla yemekle ilgili eser olmamasına rağmen, bazı önemli eserler günümüze kadar 

gelmiştir. Bunlardan bazıları, 4. Yüzyılda Orebasios adındaki hekimin yazmış olduğu kitap, 6. Yüzyılda 

yaşamış Anthimius adındaki hekimin yazdığı kısa yemek kuralları ile ilgili eser, Simeon Seth adında 11. 
yüzyılda yaşamış daha sonra papaz olan bir doktorun yazmış olduğu yemek listeleri, yine 13. Yüzyılda yaşamış 

olan Hierophilos’ un yazdığı elyazmalarıdır. (Medieval History Magazine, 2004)Bu eserlerde kabaca Bizans 

İmparatorluğu’nda, özellikle de Konstantinopolis’ te ne gibi yemeklerin yendiği, en fazla tüketilen belli başlı 
ürünler, yemeklerin sunum şekli, hazırlanışı, yıl içinde hangi zamanda hangi yemeklerin yendiği ve yenmediği 

gibi bilgiler yer alıyor. 

Bizans mutfağında balık önemli bir yer tutmaktadır. Bugün Türkçe’de kullandığımız bazı balık isimleri 
dilimize Yunancadan gelmiştir, örneğin kefal sözcüğü kephalos, levrek sözcüğü labrax gibi. 

(Dalby,2003)Bizans’ta balıkçılar günlük olarak getirdikleri balıkları limanlara getirirler ve burada satarlardı. 

Bu yüzden balığın hem alt tabakadan hem de üst tabakadan talebi fazla oluyordu. Bu yüzden de balık sosları, 

balık çorbası sıkça tüketilen ürünlerin başında geliyordu.(Dalby,2010) Yedinci yüzyıldan sonra ise, Araplarla 
olan ilişkiler arttıkça, baharatlar da Bizans’ a daha sık gelmeye başlamış ve baharatlar hem yemek sunumu 

yaparken kokusu nedeniyle, hem de yemeklere tat verme amacı ile, hem de tıbbi yönden kullanılmaya 

başlanmıştır.(Nangis,1096)  
Bizans mutfağındaki ilginç noktalardan bir tanesi de, şekerin az bulunmasından dolayı tatlandırıcı olarak 

yemeklerde bal kullanılmasıdır. Hatta Bulgarlarla 9. Yüzyılın sununda bal nedeni ile savaş bile 

çıkmıştır.(Krallis,2006) 
Bizans’ ta kokuya da büyük önem veriliyor. İmparatorluğun girişinde güzel koku yayan baharatlar ve 

bitkiler yerleştiriliyor, bugünkü Dikilitaş’ ın olduğu yerde de aynı şekilde güzel kokan bitkilerin ve baharatların 

bulunmasına önem veriliyordu.(Dalby,2003)  Hacı Novgorotlu Anton, Konstantinopolis’ in Haçlılar tarafından 

ele geçirilmeden hemen önce ziyaret eder ve imparatorluk geçit töreninde biberiye ve daha birçok güzel kokulu 
bitkilerin kullanıldığını söyler.(Anthony,1200) Aynı şekilde imparatorluk yemek salonunun süslenmesinde de 

bu gibi bitkilerin kullanılmış, baharatlarla ilgili yasal düzenlemeler bile yapılmıştır. İmparator 4. Leon, 

Konstantinopolis’ teki loncalar için bir yönetmelik çıkarır. Burada aktarlarla ilgili bir bölümde vardır. Burada 
aktarların, gerektiğinde hileli bir şekilde baharatlı karışımların yapımının önüne geçmeleri için birbirlerini 
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denetlemesini, asla hileli şeylerin satılmamasını, satılanların ticaretten men edileceği gibi kuralları yazdırır 

yönetmeliğe. (Book of the Eparch) 
Bizans’ ta günümüzde olduğu gibi ekmeğin de önemi büyüktür. Farklı olarak, Rus gezgini Daniel 

Bizans’ ta ekmek ve çörek pişirilirken damla sakızı (mastika ) kullanıldığını söylüyor.(Daniel,1106-1108)  O 

zamanlar sakız bir tek Sakız Adası’ ndan getirildiğini, mastika yağının tıbbi amaçlarla da kullanıldığı, ancak 
üretilen damla sakızının daha çok aşçılık ve çiğnenmek üzere kullanıldığını söyler . 

Beslenme ayarlamalarına da dikkat ediliyordu Bizans imparatorluğunda. Herkesin kendini mevsimlere 

göre ayarlar olası bir kıtlık, savaş gibi durumlarda erzakların verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilirdi.  

(Dalby,2003) Örneğin kış süresince zeytinler tuzlanır ve bahar için yenilmeye hazır olur. Salamura yeşil zeytin 
mart ayında öne çıkar .(Dalby,2003)  

Konstantinopolis’ in olmazsa olmazlarından birisi de çarşılarıdır. Bilge Leon’ un 895lerde derlenen ve 

Konstantinopolis’ in ticaret loncalarını düzenleyen kararnameye bakıldığında, insanların hayati 
gereksinimlerini sağlaması için bakkallar kentin herhangi bir yerinde, ister geniş bir caddede ya da ev blokta 

açabileceğini, buralarda tuzlu balık, katran, sıvı ve katı yağ, peynir, bal, kenevir, ketentohumu, çanak çömlek, 

kavanoz gibi her evin ihtiyacı olabilecek malları satabileceğini görülmektedir. Ancak bakkallar, baharatçıların, 
kasapların, manifaturacıların, sabuncuların mallarını satmaları yasaklanmıştır. 

Burada sözü edilen geniş caddeler aslında klasik ortaçağ kentlerinden gördüğümüz bir özelliktir. 

(Dalby,2003) Konstantinopolis’ e 1332 yılında uğrayan İbni Battuta, çarşıların taşla döşeli ve gayet geniş 

olduğunu bildiriyor. Ayrıca her zanaat erbabının kendi başına olduğu, her çarşının ayrı kapısının olduğu ve 
çarşının gece kapandığı, çarşı esnafının ve zanaatkarların çoğunun ise kadın olduğunu söylemektedir. 

1437 yılında Konstantinopolis’e ise Pero Tafur adında İspanyol bir temsilci uğrar. Kabuklu yiyeceklerin 

çarşıda çok satıldığını, hem yöneticilerin hem de sıradan insanların yemek yediği taş masaların bulunduğunu 
söyler.  

Bizans çarşılarıyla ilgili bir diğer nokta da, birçok et çeşidinin olduğu, Gazelia denilen iç Anadolu 

ceylanının da bunlardan birisi olduğu, pastirma denilen kurutulmuş etin de ilk kez Bizans döneminde İstanbul’ 

un bir lezzeti olduğu söylenmektedir. (Dalby,2003) 
İstanbul’ un kapalı çarşılarının geçmişi, aslında bir ortaçağ kentine değil, saraydan uzak olmayan, 

sağlam duvarlı, içerisinde kemerli yapılar, saydam camlar ve çiniler olan ve çok büyük bir çarşı yaptırmayı 

emreden ve İstanbul’ u 15. Yüzyıl ortasında yeniden planlama sürecine giren II. Mehmet’ e 
dayanmaktadır.(Imbros ) 

 

3.1. Bizans Yemekleri 

Bizans mutfağı aslında içinde birçok farklı kültürden olan yiyecekleri barındırmaktadır. Bunun sonucu 

olarak farklı farklı yemekler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Andrew Dalby’ nin 2003 yılında çıkardığı 

“Flavours of Byzantium’’, yemeklerle ilgili eski Bizans yazıtlarını referans alarak, yemeklerden en fazla 

seçilen belli başlı yemeklerin tariflerini aktarmıştır. Örneğin, Üç et yemeği isimli yemek tarifinde, sığır etinin 
haşlanıp sosla servis edildiği ya da yahnisinin yapıldığı, süt (yavru) domuzunu fırında kızartılarak sosla servis 

edildiği, diğer et yemeğinin ise yaban tavşanından yapıldığını anlatmaktadır.(Anthimus, 511-534) 

Diğer belli başlı yemekler,  Apokti denilen kurutulmuş domuz etinden yapılan bir yemek .(Book of 
Ceremonies)  Loukanika denilen ve birbirinden farklı bitki ve baharatla yapılan tütsülenmiş sosis (Apicius, 

2.4), Monokythron denilen lahana göbeği, mersinbalığı, kılıçbalığı, peynir ve yumurtadan yapılan güveç 

(Prodromic poems), Aphraton denilen piliç ve yumurta akından yapılan sufle, Garos, diğer adı Liquamen 
denilen ve son derece meşhur olan balık sosu. Bizanslılar bu sosu birçok yemekte kullanmışlardır. Sadece 

Bizanslılar değil, Britanyalıların da bunu daha farklı bir hale getirip kullanmıştır.(Geoponica) Boyotu tohumu 

denilen bal, hint sümbülü ve tarçınla yapılan yemek.(Hierophilus) Aynı zamanda salamuranın da önemi 

büyüktür Bizans’ ta. Didymus adlı antik bir yazarın eseri olan Geoponika adlı seçme parçalarında, zeytinin 
nasıl daha iyi bir şekilde salamura edilmesi gerektiği ile ilgili tarif de bulunmaktadır. 

Bir başka kaynakta, buğdaydan yapılan beyaz ekmeğin en iyisi ve en besleyicisi olduğuyla ilgili. İçine 

biraz anason, rezene tohumu ve damla sakızının katılması gerektiği söylenir.(De Cibis) Tragos, Anadoluda 
sıkça yapılan tarhanadır. Tarhanayı kış için kurutarak saklamak yaygındır.(Geoponica)  
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Şarapla ilgili 12 farklı reçete bulunmaktadır, burada menekşeli, güllü, papatyalı, anasonlu, ayı fındığı 

reçineli, pelinli vb..(Oribasius) ve Konditon denilen baharatlı şarap.(Hierophilus) şarap çeşitlerinin nasıl 
yapılacağı anlatılmaktadır. Bizans mutfağı etten, balığa, şaraptan baharata, bitki ve sebzelerden ekmeğe kadar 

bir çok farklı malzemenin kullanıldığı oldukça renkli bir mutfak olarak tarihte yer almıştır. Günümüzde 

Anadolu topraklarının bir ürünü olan Bizans mutfağı bazı özellikleriyle günümüz Türk mutfağına yansımış 
olsa da büyük oranda unutulmuştur.    

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 

Gastronomi turizmi destinasyon pazarlaması açısından alternatif bir turizm biçimi olarak her geçen gün 

önemini artırmaktadır. Bu bağlamda Türkiye gibi yemek kültürü son derece gelişmiş bir ülkenin bu 
zenginlikten payını alması kaçınılmazdır. Öte yandan İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik etmesi, etnik 

ve kültürel çeşitliliğiyle müthiş bir mutfak kültürüne sahip bir yönelimdir. Bir çok kültürel ve tarihi yapısı 

bulunmakla birlikte turistler bu tarihi eserleri bir- iki kez gördükten sonra farklılıklar aramaya başlarlar. Bu 

bağlamda gastronomi ve mutfak kültürü önemli bir turistik alternatif oluşturmaktadır.  
Bu çalışmada alternatif bir turizm çeşidi olan gastronomi turizminin İstanbul’a Bizans mutfağı 

kullanılarak bir alternatif yaratması ve yeni rotalar oluşturulması amacıyla öneriler geliştirilmiştir.      

Bizans mutfağının zamanına göre son derece zengin yiyecek ve içecek türlerine sahip olması ve 
başkentinin günümüzün İstanbul’u olması kaybolan Bizans mutfağının turistik çekicilik olarak kullanılmasını 

olanaklı kılmaktadır. Ancak mevcut turlar incelendiğinde Bizans mutfağına yönelik turların mevcut olmadığı 

ve bu zengin mutfağın  bir turistik çekicilik olarak turizme katılmadığı görülmüştür. Gastronomi turizmi 
açısından yabancı turistler için tarihi lezzetleri tatmanın, özellikle tarihi ortamlarda tarihi reçeteler hakkında 

bilgi almanın ve bunları denemenin yaşatacağı deneyim çok etkili olacaktır.   

Burada tanıtım olduğu kadar konuyla ilgili araştırmalar yapılması, reçetelerin düzenlenmesi ve konuda 

gerek devlet gerek se özel sektörün destek olması önem taşımaktadır. Bir çok Bizans dönemi eseri bulunan ve 
kendisi başlı başına bir marka olan İstanbul’da, Bizans İmparatorluğu’nun sahip olduğu yemek kültürünün 

tanıtılması amacıyla yurt içi, yurt dışı turlar düzenlenebilir. Sadece Bizans Yemek kültürü ile ilgili gastronomi 

turları, ya da İstanbul kültür turu süresince bu tip gastronomi turları da ek olarak turistlere sunulabilir.  
Deneyime dayalı turizm günümüz turistleri açısında çok önemli bir trend haline gelmiştir. Bu bağlamda Tekfur 

Sarayı gibi Bizans eserlerinde Bizans mutfağıylea ilgili seminer ve eğitimler verilip, arkasından yemek kursları 

düzenlenebilir. Turistlerin kendi başlarına Bizans mutfağındaki önemli reçeteleri hem uygulayarak hem de 

tadımını yaparak, gastronomi turizminden olabildiğince keyif almaları sağlanabilir. 
Bizans mutfağı, farklı yemek çeşitleri, reçeteleri, sunum şekilleri, kullanılan malzemeleri, içecekleri, 

sebze ve meyveleri ve şarapları ile kendine özgü başlı başına bir zenginliktir. Bu zenginliklerin, turistlerle 

buluşabilmesi için, İstanbul’ da bulunan mevcut Bizans dönemi eserleri içinde ya da bu zenginliklerin 
sunulabileceği uygun bir mekanda, Bizans döneminde sıkça tüketilen yiyecek ve içecekler, aslına uygun bir 

şekilde sunum yapılarak hem turistlerin, hem de yerli vatandaşların ilgisini çekebilir. Örneğin Sirkeci Garı ya 

da Haydarpaşa Tren İstasyonu, ya da bu gibi yiyecek- içecek festivallerine uygun yerler, gastronomi turizmi 
kapsamında değerlendirilebilir. 

Hatta Bizans Mutfağı ile ilgili yılın belirli zamanlarında festivaller de organize edilebilir. Bizans ile 

Osmanlı mutfağı, ya da diğer mutfaklar kombine edilerek, belirlenen yerlerde festival zamanı ziyaretçilere bu 

yiyecek ve içecekler sunulabilir. Bu yiyecek ve içecekler, istenildiği takdirde tariflerde ufak değişiklikler 
yapılarak, günümüz damak zevkine uyacak şekilde modern mutfak ile kombine edilip sunulabilir. Yunan 

adalarındaki bazı restoranlarda sunulan deniz ürünlerinden bir kısmı buna örnek verilebilir. Ancak ülkemizde 

bu tip sunum yapan yerler çok az olduğu gözlemlenmiştir, bunların geliştirilmesi ve ürün yelpazesinin 
arttırılması önerilmektedir. 

Krizlere son derece hassas bir sektör olan turizm sektörü, son zamanlarda yaşanan terör olaylarından 

ciddi şekilde yara almış, İstanbul ’da bu olaylardan önemli bir şekilde etkilenmiştir. Turist sayısında yaşanan 
büyük orandaki düşüş, sektörün her kademesini derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, bu negatif etkilerin 

azaltılması için gastronomi turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri, ülkemiz için son derece önem teşkil 
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etmektedir. Bizans mutfağının gastronomi turizmi dahilinde yer alması, Ülke imajına olumlu bir katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. 
İstanbul’ a gelen turistler hem Osmanlı’ dan kalan tarihi eserleri ziyaret etmek, bunun yanında Bizans 

İmparatorluğu zamanındaki eserleri de görmek amacındadırlar. İstanbul’ a gelen ziyaretçilerin birçoğunun, 

Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerden olması, bu insanların hristiyanlık tarihine daha fazla ilgili olmalarına 
sebep olmaktadır. Bu bağlamda Bizans mutfağı da bu insanların ilgilerini çekecektir. Aynı zamanda Bizans 

mutfağı, Türkiye’ nin yurt dışına tanıtım stratejilerinde de kullanılarak, olası turist kaybının önüne 

geçilebileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde turistler, 25-30 yıl öncesine göre daha rafine zevkleri olan ve daha eğitimli bir hale geldiler. 
Bu yeni turist grubu seyahat ettikleri zaman, yeni deneyimlere, çevreciliğe, sağlıklı ve iyi yaşam biçimlerine 

daha fazla önem verip, yöresel kültür ve yaşayanlarını deneyimlemek, nasıl ve neden bu şekilde yaşadıklarını 

öğrenip, anlamak istiyorlar. Bu isteklerin içinde yemek, gittikçe artan otantik eğilimlerin ve yüksek kalite 
deneyim arzusunun da etkisiyle, turistin ziyaret ettiği yerlerde edindiği deneyimlerinde önemli bir yer tutmakta 

ve böylece yemek turizmi gastro destinasyonların da gidilecek yer tercihini şekillendirmektedir. Dahası, sosyal 

medya, yemek blogları, televizyondaki yemek programları ve ünlü şefler insanları seyahat edip gördükleri ve 
dinledikleri yerleri deneyimleme arzusunu etkilemektedir. Yemekler, o yörenin kültürünü, sosyal yaşamını ve 

tarihini de içerdiği ve temsil ettiği için yemek turizmi giderek “güneş, deniz ve kum” turizminden daha popüler 

hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, yemek turizmini etkileyen unsurları inceleyip, analiz etmek ve araştırmacı 

ve turizm pazarlamacıları için yemek turizminin geleceğine ait önemli kavram, öngörüleri sağlamaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yemek turizmi, yöresel kültürler, sosyal medya, gastronomi, yemek programları 

 

 

FACTORS INFLUENCING FOOD TOURISM 
 
 

ABSTRACT 

Tourists today are more refined and educated than tourists of 25-30 years ago. They are searching for 
new experiences, are more concerned about the environment, are interested in taking part in a healthy and 

well-being lifestyle and want to experience the local culture and people, want to learn and understand the way 

the locals live and explore the reasons when they go on holiday. Food is a significant aspect of the tourist’s 
experience of a destination, driven by the growing trends of authenticity and the need to have a high-quality 

experience and it plays an important part of the overall experience and therefore, food tourism shapes gastro 

destinations. Moreover, the impact of social media, food blogs, TV shows and celebrity chefs have influenced 

people wanting to travel and explore more about the places they have seen and heard. As food, also, represents 
the culture, social life and history of a destination, food tourism has become more popular than sun-sea-sand 

tourism. The purpose of this study is to investigate and analyse the factors influencing food tourism and provide 

significant insights for the researchers and marketers for the future of food tourism. 
Keywords: Food tourism, local cultures, social media, gastronomy, food programs 

1. GİRİŞ 

Turizmin genel olarak çeşitli destinasyonlara, sosyolojik, kültürel ve ekonomik anlamda etkisi ve önemi 
geçmiş yıllara göre daha da yoğun olarak hissedilmektedir (Hjalager & Corigliano, 2000). Küreselleşme 

sonucu değişen taleplerin karşılanabilmesi için bu alanda çalışan pazarlamacılarda değişik ilgi alanlarını daha 

cazip hale getirebilmek için çaba göstermekte ve pazarlama stratejilerini de bu bağlamda değiştirmektedirler. 
Yine küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi sonucu insanların değişik kültürlere olan ilgisi de arttırmıştır. Bu 

bağlamda yiyecek ve içecek sektörü, özellikle yöresel yemekler açısından daha da önem kazanmaktadır.  

Turistlerin gezi deneyimlerinde yemek tüketimi, yaşanan deneyimin önemli bir parçasıdır ve turistlerin 
ilgisini çekmek için 'destekleyici tüketici deneyimi' (Quan & Wang, 2004) olarak görülür. Son yapılan 

araştırmalar göstermiştir ki, yemek tüketimi, sadece vücuda besin almak için değil; aynı zamanda, farklı 
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yerlerin geçmişi, tarihi, kültürü hakkında bilgi edinmek ve sosyal, kültürel ve politik açıdan insanlarla 

etkileşimin olduğu bir platform haline gelmiştir (Oosterveer, 2006). Benzer olarak turizm bağlamında yemek 
tüketimi, “sembolik” bir anlam ve önem taşır ve başka kültürleri deneyimlemenin eşsiz bir yoludur (Chang, et 

al., 2010).  

Yemek yemek turistler için zorunlu bir aktivitedir (Richards, 2002) ve bu aktivite süresince beş ayrı 
duyuya – görme duyma hissetme koku ve tat- hitap edilir (Kivela & Crotts, 2006). Bu 'duyumsal zevk' turistleri 

deneyimlerinin 'deneysel' bölümünü yaşamaya iterken ( Hjalager & Richards, 2002) – eğer ki yeni tatlar 

deneyimlemekten hoşnut iseler – onlara pozitif duygularla mutluluk yaşatmaktadır (Larsen, et al., 2007). Bu 

deneyim ayrıca başka kültürleri duyumsama şansı verir; bu bağlamda yöresel yemek, destinasyon açısından 
turistik deneyime yeni bir boyut kazandırır (Symons, 1999). Bu açıdan bakıldığında, yemek turizmi, turistlerin 

bu eşsiz yemeklerin yapılışında da aynen yiyecek ve içeceği tükettiği gibi yer aldığı diğer aktiviteleri de motive 

ve teşvik eder diyebiliriz (Ignatov & Smith, 2006). Nitekim, Dünya Turizm Organizasyonu’nun (UNWTO) 
2012 yılında yayınladığı rapora göre turizm sektörünün pazarlama ve promosyon aktivitelerinin  68%’i 

yiyecek turizmine dayanmaktadır. 

 

1.1. Turist ve Yemek Tüketimi 

Turistlerin yemek tüketimi geleneksel olarak turizm olgusunun içinde “destekleyici faktör” olarak 

algılanmakta olduğundan dolayı bu konu ile araştırmalar uzun süre ihmal edilmiştir. Ancak, yiyecekler ve 

yemek deneyimi gitgide artan bir ilgi görünce bu konu ile ilgili araştırmaların da sayısı arttı. Bu konuda pek 
çok akademisyenin araştırmalarına şahit olduk. Yiyecek servisi (Nield et al., 2000), Yöresel yemek tüketimi 

(Ryu & Jang, 2006), Turistlerin yemek tercihleri ve seçimleri gibi (Torres, 2002). Bunun yanı sıra, turistlerin 

gittikleri lokasyonlardaki yemek harcamalarının da o yöreye ekonomik bir katkısı olduğu da kaçınılmaz bir 
gerçek olduğundan, bu konu ilişkin pek çok araştırma yapılmakta. 

Turistler yemek seçiminde nelerden etkilenmektedirler. Yapılan çeşitli araştırmalara bakıldığında, 

çoğunlukla yemek servis kalitesi (Nield et al.,2000), yöresel yemek tüketimi (Ryu & Jang, 2008), turistlerin 

yemek tercihleri ve seçimleri (Torres, 2002), ve turizmde gastronomik deneyimler (Kivela & Crotts, 2006) 
olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bir bölgeyi ziyaret eden turistlerin kültürlerinin, dini 

inanışlarının, sosyal yapılarının ve geçmişte yaşadıkları deneyimlerinin de yemek tercihlerine etkisi olduğu 

görülmektedir (Mak et al., 2012). Yemek ve turizm ilişkisinin önemi göz ardı edilemez ve her destinasyonun 
kendine özel otantik ve yöresel yemeklerini turistin o yöreyi tercih etmesi için çekici hale getirmede 

kullandıkları pazarlama seviyeleri ve yöntemleri farklıdır.  

Ryan (1997) yemek yemenin turistlerin seyahatleri sırasında en keyif aldıkları aktivite olduğunu ve 
Frochot (2003) ise yiyecek ile ilintili turizmin, turistlerin rahatlama, heyecan, kaçış, statü ve hayat tarzlarına 

ait istedikleri amaçlara daha kolay ulaşmaları konusunda yardımcı olduğunu belirmişlerdir. 

İnsanların daha az yemek pişirme arzuları ama bunun yanı sıra yeni bir akım olan yemek programları 

seyretmek, dışarda yemek, çeşitli yöre yemeklerini tatmak için seyahat etmek ve buna benzer yemek ile ilgili 
aktiviteleri yapmayı bir eğlence ve hoş vakit geçirme olarak görmeleri nedeniyle yemek turizminin ortaya 

çıkmıştır (Mak et al., 2012). 

  
1.2. Yemek Turizmi 

Yemek her zaman turizmin vazgeçilmez ve önemli bir bileşenidir (Shenoy, 2005) ve yöresel yemekler 

her zaman turist deneyimine katkısı olmuştur (Symons, 1999). Dahası yemek her zaman bir destinasyon 
pazarlamasında, teşvik edilmesinde ve konumlandırılmasında önemli bir araç olarak kabul edilmiştir (Hjalager 

& Richards, 2002). Turistlerin yöresel mutfaklara artan ilgisi nedeniyle de pek çok destinasyon turizm 

pazarlamasında yöresel yemeklere odaklanmaya başlamıştır. Örneğin Fransa, İtalya, Tayland ve Japonya gibi.  

Yemek turizmi kavramı ilk olarak Lucy Long tarafından 1998 yılında ortaya atılmıştır. Yemek turizmi 
ekonomiye milyonlarca dolar sağlayan ve gitgide büyüyen bir pazar haline gelmiştir (Romeo, 2005). Long’a ( 

2004) göre başka yer ve kültürlerin yemeklerinden keyif alan kişiler, o yer ve kültürleri deneyimler ve o değişik 

kültürleri kabullenirler. Bu da kültür farkı olan kişilerin yakınlaşmasına katkıda bulunur. Yemek turizmini, 
yiyecek ve içeceklerin ana motivasyon faktörü olduğu seyahatler olarak tanımlayabiliriz. Getz and Brown’un 

(2006) şarap turizmi tanıtımı baz alınırsa, yemek turizmini yöresel yemeklere ilgi duyan turistlerin seyahati 
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olarak da tanımlayabiliriz. Yüncü (2010) yemek turizmini, değişik tatları ve/veya o yöre/bölge yemeklerinin 

yapımını deneyimlemek amacıyla kırsal alanları, restoranları, yemek festivallerini ve o yöredeki yiyecek 
üretenleri görmek amacının, temel motivasyon faktörü olduğu seyahatler olarak tanımlar. Yöresel yemekler o 

ülkenin kültürünü ve imajını göstermenin yanı sıra o ülkenin manevi mirasının da yemek yoluyla ifade 

edilmesidir ve turistler yemek yoluyla otantik kültürel deneyimleri yaşayabilirler (Okumus, Okumus, & 
McKercher, 2007). 

Görüldüğü gibi yemek turizmi turistler açısından sadece yemek deneyimi değil aynı zamanda değişik 

kültürleri deneyimlemek açısından da son derece önemli bir yer tutar. Yemek turizminin son günlerde hızla 

yükselen bir akım haline gelmesinde önemli bazı faktörler rol oynamıştır. Sosyal medya, televizyonlardaki 
yemek ve yemek konulu seyahat programları ve bu programları sunan ünlü şefler, ve yemek blogları yemek 

turizminin gelişmesi ve yükselen bir trende geçmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

 
1.3. Sosyal Medya 

Internet, ortaya çıktığı günden bugüne, bireylerin bilgi aldığı, bilgi yaydığı ve çeşitli konularda bilgi 

edindiği en popüler iletişim aracı olmuş ve bu durumda zamanla internet üzerinden iletişimin çeşitlenmesine 
yol açmıştır. Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi platformlardan bireyler istedikleri 

bilgilere kolayca ulaşmaktadırlar (Lanz et al., 2010). Tüm bu duruma ek olarak da yeni bir tüketici kitlesi de 

ortaya çıkmıştır – dijital kullanıcılar. Dijital kullanıcıların ortaya çıkması turizm alanında farklı pazarlama 

tekniklerinin oluşmasına neden olmuş ve turizm ana yöntem olarak da bilişim teknoloji yoluyla tanıtıma önem 
vermeye başlamıştır (Neuhofer et al., 2013). Dijital kullanıcı olan turistler seyahatleri için artık çeşitli siteleri 

kullanmakta ve karşılıklı bireysel görüşlerini paylaşmaktadırlar. Trip Advisor gibi ayda ortalama 350 milyon 

(Trip Advisor, 2015) ziyaretçisi olan siteler sadece otel ve gezilecek yerleri değil, yemek deneyimlerini de 
paylaşmaktadırlar bu sitede. Yemek deneyimleri artık değişen turizm olgusunda bireylerin destinasyon 

tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Paylaşılan bireysel deneyimler reklamlardan daha etkili ve güvenilir 

bir kaynak olarak görülmektedir (Živković et al ., 2014). 

Sosyal medyada ki diğer kullanılan sitelerin de etkisi bireyler üzerinde o yerleri görüp o yemek 
deneyimlerini yaşamak üzerinde son derece etkili olmaktadır. Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden 

paylaşılan yemek resimleri, hikâyeleri ve tarifleri, o yemeklerin tadılması gereken restoranlar bireylerde o 

yörelere gidip o yemekleri deneyimleme üzerinde büyük bir etki oluşturmaktadır. Psikolog Albers’in (2010) 
yaptığı bir araştırmaya göre bireyler yemek deneyimlerini paylaşmak ve o restoranın ya da o yörenin 

yemeklerini tatmak için seyahat etmeye değer ya da değmez şeklinde bilgi vermek için resimlerini 

paylaşmaktadırlar. Facebook kullanıcılarının yasal bir profili var dolayısıyla okuyan bireyler zaten bilip 
güvendikleri birinden ki bu kişi hele yemek konusu ile ilintili ise yazdıklarına ve yayınladığı resimlere güven 

herhangi bir reklamdan daha etkili olmakta ve hatta merak uyandırdığı için o bölgeleri ziyaret konusunda karar 

vermeleri daha pozitif etki etmektedir. Dahası o kişinin resim ve yazdıklarına takipçilerinin yazdıkları ki bu 

takipçiler para ödenmeyen destekçi gibi rol oynadıkları için  (O’Neill, 2010), bunları okuyan kişide o 
destinasyon için ekstra bir güven ve merak duymaktadır. 

Instagram’da ise özellikle ünlü kişilerin gezdikleri yerleri ve oralarda yedikleri yöresel yemeklerin 

resimleri yayınlamaları onları takip edenlerde oralara gitmek ve o restoranlarda yemek yiyip, denemek 
arzusunu uyandırmaktadır. 

 

1.4. Televizyondaki Yemek Programları Ve Ünlü Şefler 

Yemek programlarının ortaya çıkması, televizyon kanallarının ve yazılı basının yemek ilintili ünlüler ve 

bilirkişiler yaratmasına yol açmış ve turizmde turizm ürünlerini şekillendiren adını ünlü şeften alan “Delia 

etkisi” olarak adlandırılmıştır. 1998 yılında “Nasıl Yemek Pişirilir” adlı programıyla ünlenen Delia Smith’in 

programının olduğu günlerde İngiltere’de 1,3 milyon yumurta satılmıştır. Günümüzde ünlü şeflerden Gordon 
Ramsey, Jamie Oliver ve özellikle dünyanın çeşitli yerlerini gezerek o yöre insanlarıyla yemek pişiren Rick 

Stein, Martin Yan (Yeoman, 2008) ve ülkemizde Mehmet Gürs’ün yaptığı gezi ve yemek programları yemek 

turizminin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Yine Yeni Zelanda’daki Victoria Üniversitesi’nden Dr. 
Ian Yeoman’ın  (2008) yazdığı üzere yemek seyahat planlaması açısından en önemli öncelik haline gelmiştir. 



369    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Bunun yanı sıra Rick Stein gibi hem o yöreleri gezip hem yöresel yemekleri hem de o yemeklerin 

kültürünü anlatan programlar, o yöreleri merak edip, oraya giden turistlerin sadece yemek (gastro) turistleri 
değil aynı zamanda kültürel turistler olduğunu da kabul edebiliriz. Böylece o ünlü şeflerin yemek ve gezi 

programlarını seyreden bireylerin o yörelere etnik ve otantik yemeklerine gitme istekleri turizm 

destinasyonlarının tercih edilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır ( Saji, et al., 2015). Ülkemizde 
Gaziantep (Unesco tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı”’na alındı ), yurtdışında Newyork, Chicago gibi şehirler de yemek 

konusunda markalaşarak yemek turizminde destinasyon olarak tanımlanan ve popüler olan şehirler arasındadır.  

 

1.5. Yemek Blogları 

Blogların oldukça etkili olarak “eWOM” diğer bir değişle internet üzerinden “ağızdan ağıza pazarlama” 

konusunda etkili olduğu (Kaikati & Kaikati, 2004; Thorson & Rodgers, 2006) ve bunun da markalaşma 

konusunda destinasyon pazarlayan turizm sektörüne büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir (Lin & Huang, 
2006). Yemek üzerine blog yapmak son yıllarda gittikçe artan şekilde önem kazanan bir yer edinmekte ve hatta 

enternasyonal blog ödülleri bile verilmektedir. Blog endeksi Technorati’ye göre (Technorati raporu, 2010), 

dünya genelinde 70,000 in üzerinde yemek bloğu bulunmakta ve 18 başlıktan yemek bloglarının 3.sırada yer 
aldığı beyan edilmektedir. Hatta yemek blogcularına “en iyi yemek bloğu” adı altında ödüller verilmektedir 

(Saveur, 2014). Yemek (gastronomi) blogları aslında internet üzerinden genelde günlük halde düzenlenen 

gastronomi gazeteleri olarak kabul edilmektedir ve günümüzde gastronomi fanatikleri tarafından en popüler 

bilgi edinme ve paylaşmanın mümkün olduğu siber bir ortam yaratmaktadırlar (Wang, 2011) çünkü bu blogları 
okuyanlar aralarında konuşma imkânına sahip olmakta ve deneyimlerini paylaştıkları gibi ağızdan ağıza 

pazarlama yaparak o destinasyonların pazarlanmasında da etkili olmaktadırlar. Turizm pazarlamacıları 

açısından yemek blogları yazanlar eWOM yaratarak (Thorson & Rodgers, 2006), yöresel yemek ve bölge 
tanıtımında adeta markalaşmaya yakın bir etki oluşturmaktadırlar (Lin & Huang, 2006). 

Bu blogların takipçilerinin bu platformlara yazdıkları yorumların da diğer takipçilerin o yerlere gitmek 

ve o yemekleri denemek arzusuna pozitif ve daha güvenli olarak görülerek etkilemesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. (Bickart & Schindler, 2001). 
Yemek (gastronomi) blogları resimler ve videolarda koyarak gidilen yerlerde yemek deneyimlerini, 

çevreyi, yaşayan halkı göstererek ne kadar keyifli bir zaman geçirdiklerini göz önüne serdikleri için onlara 

bakan takipçilerin orayı ziyaret etme isteklerine direkt olarak etkide bulunmakta ve bireylere o tatları tatma 
isteklerini motive etmekte ve empati kurdurmaktadırlar (Lin & Huang, 2006; Wang, 2011). 

2.YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, gelişmekte olan yemek turizmine etki eden faktörlerin tespit edilmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda istatistiksel analizlerle değişkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi ve 

ölçüm aracı bu bölümde detaylandırılmıştır. 

2.1.Örneklem 

Anket sosyal medya kanalı olan Facebook üzerinden dağıtılmış olup 250 anket geri dönmüştür. 

Anketlerin veri analizine uygunluğuna bakıldığında 199 anket analize uygun olarak tespit edilmiştir. 

Analizde kullanılan anketi cevaplayanların %53,3'ü kadın %46,7'si erkek olduğu ve %27,1'si evli %72,9 
bekar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, eğitim seviyesine bakıldığında eğitim seviyesinin yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir (Bkz. Tablo 1).  

Tablo 1. Demografik özellikler frekans dağılımları 
Cinsiyet N % Medeni Hal N % 

Kadın 106 53,3 Evli   54   27,1 

Erkek 93 46,7 Bekar 145   72,9 

Eğitim Durumu N % Gelir durumu N % 

Lise 27 13,6 1000’den az 14 7,1 

Üniversite 121 60,8 1000-2000 32 16,2 

Yüksek Lisans 45 22,6 2001-3000 57 28,8 

Doktora 6 3,0 3001-4000 54 27,3 

   4000'den fazla 41 20,7 
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2.2.Ölçüm Aracı 

Araştırmanın amacı, gelişmekte olan yemek turizmine etki eden faktörlerin tespit edilmesi 
olduğundan, yemek turizmini etkileyen değişkenleri oluşturan sorular literatür araştırması sonucunda elde 

edilen bilgiler ışığında yapılandırılmıştır. 

Bu amaca ulaşmak için,  internet üzerinden anket yöntemi ile yapılmış nicel bir araştırmadır. Ankette 
Likert ölçeği (1-5) ”Kesinlikle katılıyorum” – “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde kullanılmıştır. Anket, 

gastronomiye ve seyahat etmeye ilgi duyan ve hatta bu konuda eğitim gören ve araştırma yapan kişilere 

yollanmıştır. Araştırmaya 199 kişi katılmıştır. Sorulan sorular yemek denemek için seyahat edilip edilmediği, 

yemek deneyimlerinin seyahat deneyimini negatif/pozitif olarak etkileyip, etkilemediği ve TV programları ve 
ünlü şeflerin, sosyal medyanın ve yemek bloglarının yemek seyahatlerine gitme arzusu yaratıp yaratmadığını 

araştırmak üzerine sorulmuştur.  

 

3. ANALİZ 
 

Araştırmanın istatiksel analizlerine ilk olarak “Yemek turizmini etkileyen değişkenler” ölçeğine 
betimleyici faktör ve güvenilirlik analizleriyle başlanmış; bu analizler sonucunda ölçeklerin alt boyutları 

saptanmıştır. Alt boyutlarını tespit etmek amacıyla betimleyici faktör analizi yapılmıştır. Veri setinin faktör 

analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartlett 
testi uygulanmış, KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu ve Bartlett testi de 0,05 önem derecesinde anlamlı 

olduğundan (Sharma, 1996)  veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur (KMO=0,875, 2Bartlett test 

(91)=1337,335, p=0,000).  

Tablo 2. Yemek Turizmini etkileyen değişken ölçeği faktör analizi sonucu 

 
 

Faktör 

Ağırlıkları 

Güvenirlik 

Cronbah α 

Sosyal Medya ve TV 

10. Televizyonda yayınlanmakta olan yemek ve seyahat konulu 
programları beğeni ile takip ederim. (örn. Ayhan Sicimoğlu-
Gastronomi Maceraları, Vedat Milor-Tadı Damağımda) 

0,828 

0,894 

8. Yemek bloglarını okumaktan keyif duyarım. 0,774 

9. Televizyondaki yemek programlarını izlemekten keyif duyarım. 
0,767 

11. Yabancı kanallarda yayınlanmakta olan yemek programlarını 
izlemekten keyif duyarım. (Örn. Food Network-Good Eats, BBC-
Two Greedy Italian) 

0,735 

15. Televizyonda yayınlanan yemek programlarının sunucuları/şefleri 

gastronomi turizminin gelişmesini olumlu yönde etkiler. 

0,648 

14. Sosyal medya ve televizyon programları gastronomi turizminin 
gelişmesini olumlu yönde etkiler. 

0,630 

13. Yazılı basındaki yemek ve seyahat konulu makaleler ilgimi çeker. 
0,626 

12. İzlediğim televizyon programlarındaki yerleri ziyaret etme ve 
oradaki yemekleri deneme isteği duyarım. 

0,612 

Yeni Tat Keşfi 

2. Yeni tatlar denemekten keyif duyarım. 0,835 

0,767 3. Yöresel tatlar ilgimi çeker. 0,820 

1. Yemek yemek keyifli bir deneyimdir. 0,621 

Tecrübe 

6. Seyahat ettiğim yerdeki yemekler  kötü ise bir daha aynı yere 
seyahat etmeyi düşünmem. 

0,883 

0,701 
5. Seyahatimin olumlu ya da olumsuz şekillenmesinde bulunduğum 
yerde yediğim yemeklerin etkisi büyüktür. 

0,765 
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Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular analiz edilmiştir. Yapılan 

faktör analizinde öz değerleri 1 ve üzerinde olan 3 faktör ortaya çıkarken, birden fazla faktör altında yüksek 
faktör ağırlığı olan sorular analizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak 13 sorudan oluşan üç faktör elde edilmiştir.  

Toplam açıklanan varyans %63,55 olarak bulunmuştur. Faktörler sırasıyla; “Sosyal Medya ve TV”, “Yeni 

Tat Keşfi”, ve “Tecrübe” olarak adlandırılmıştır.  Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında Cronbach  
α değerleri kullanılmıştır.  Ölçeklerin güvenilir olabilmesi için Cronbach  α değerlerinin 0,70 üzerinde olması 

gerekmektedir (Hair et. al., 1988). (Bkz Tablo 2). 

4. BULGULAR 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen üç faktör detaylı olarak incelenmiştir. Faktörler sırasıyla 

“Sosyal Medya ve TV”, “Yeni Tat Keşfi”, ve “Tecrübe” faktörleri olup, yemek turizmine etkileri detaylı 

olarak ele alınmıştır. 

 “Sosyal Medya ve TV etkisi” inin sonuçlarını sorular bazında tek tek incelediğimizde televizyon 

etkisinin yanında sosyal medya kanallarının etkisinin de olduğu  karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar için 

köklenmiş alışkanlıkların bile teknoloji ile her geçen gün değiştiğini ve farklı bir boyutta yapılandığını 
görmekteyiz (Ley et al., 2014). Örneğin, sabah vapurlara binip işlerine giden İstanbulluların gazetelerle sınırlı 

kalmamış kitap, dergi ve magazin okuma alışkanlıkları da dijital ortama taşınmıştır. Nitekim dijital ortamdaki 

yayınlarla yazılı basın kıyaslandığında bireylerin yazılı basına beklenen ilgiyi göstermediği gözlemlenmiştir. 
Tablo 3: Standart Sapmalar, 13. soruda da görüldüğü üzere 5 üzerinden 3,64 ortalama ile bu öngörü 

desteklenmiştir. Gastronomi alanında oturmaya başlayan en belirgin etkileşim, yeni yemekler deneme 

eğilimindeki ya da bildiği yemekleri farklı yorumlarla hazırlamak ve bunları tadacakları destinasyonları 

belirlemek isteyen bireylerin yazılı basın yerine yemek bloglarına yönelmeyi alışkanlık haline getirmiş 
olmalarıdır. (Wang, 2012). Tablo 3: Standart Sapmalar, 8. soruda da görüldüğü üzere 5 üzerinden 3,45 

ortalama ile öngörü desteklenmiştir.  

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte rekabet her geçen gün artmakta ve bireylerin modern hayata ayak 
uydurabilmek adına kendi özel hayatlarına ayırdıkları zaman giderek azalmaktadır. Özel hayattaki sınırlamalar 

televizyon genel izlenme oranlarında gözlemlenen düşüşle de kendini belli etmektedir. Ancak reyting alan 

programlarda dikkate alındığında, popüler diziler, destinasyon ve yemek konulu programlar bu gerilemenin 
aksine hızlı bir artış göstermekte hatta sadece bu alanda yayın yapan televizyon kanalları açılmaktadır. 

Örneğin, Planet mutfak ve Türkmax bu kanalların başında gelir. Tablo 3: Standart Sapmalar, soru 9,10 ve 14. 

sorularda da gözlemlendiği üzere 5 üzerinden3,61; 3,76; 4,13 ortalama ile bu öngörü desteklenmiştir. Söz 

konusu yabancı yemek programları olduğunda ise gözlemlenen ilgi beklenenden çok daha yüksektir. 
Programlar orijinal dillerinde yayınlanıyor olmasına rağmen, takip oranı oldukça yüksektir zira programda yer 

alan şeflerin bilinirliği Türk şeflere oranla daha fazladır. Örneğin. Jamie Oliver, Gordan Ramsey gibi. Tablo 

3: Standart Sapmalar, 11. soruda da görüldüğü üzere 5 üzerinden 3,45 ortalama ile öngörü desteklenmiştir. 
Turizm ve gastronomi ayrılmaz bir bütünün parçasıdır. Her iki alanında gelişmesinde karşılıklı etkileşim 

yadsınamaz oranda önem taşır ve bu etkileşim yeni çalışma alanlarının doğmasına olanak sağlar. Yemek 

(Gastro) turizmi de bu birlikteliğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Destinasyonlardaki gastronomi değerlerinin 

gün yüzüne çıkarılması aşamasında ünlü şefler, unutulan lezzetler ve miras değeri taşıyan pişirme tekniklerinin 
kullanımı ile her iki alana da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaların sürdürülebileceği ve en geniş kitleye ulaşma 

sürecinde en etkin biçimde kullanılabilecek araç kuşkusuz televizyon programlarıdır. Hatta bu şeflerin yaptığı 

programların etkisi hakkında yazılmış makaleler bile mevcuttur (Busby, et al., 2013).  Örneğin Rick Stein ve 
Anthony Bourdain gibi televizyon programı hazırlayıp sunan şefler öncelikli tercihlerini şehir ve bölge gezerek 

program hazırlamaktan yana kullanırlar. Böylelikle hem mutfak değerlerini ön plana çıkarılmasına hem de 

gidilen destinasyonun tanıtılmasına ve pazarlanmasına katkı sağlarlar. Tablo 3: Standart Sapmalar, soru 12 ve 
15. soruda da görüldüğü üzere 5 üzerinden 4,00 ve 3,87 ortalama ile bu öngörü desteklemektedir. 

 “Zevk deneyimi” faktörünü oluşturan sorular detaylı olarak incelendiğinde: Turistler destinasyon 

seçimlerini sadece bölgenin kültürel güzelliklerine bağlı kalarak değil yemek kültürünü de bir o kadar dikkate 

alarak belirlerler (Teodoroiu, 2015). Çünkü yemek yemek karın doyurmanın ve ihtiyacın ötesinde hedonik bir 



372    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

deneyimdir (Garcia-Burgos & Zamora, 2015). Tablo 3: standart sapmalar soru 1 de görüldüğü gibi 5 üzerinden 

4,62 oranındaki katılım ile bu öngörü desteklemektedir.  
Bireylerin damak tatları yaşadıkları sosyal kültürel çevreleri ile şekillenir (Scrob, 2016). Bu sebeple 

bireyler yüksek oranla alışkın oldukları lezzetleri tatma ve risk almama yoluna giderler. Çünkü eskiye dair her 

şey, tecrübe edilmemiş olan gelecekten daha güven vericidir (Giacalone & Jaeger, 2016).  Ancak sosyal medya 
içine doğan Y kuşağı ki kendilerine teknoloji çocukları da diyebiliriz, eskiye dair alışkanlıkları ve tabuları 

yıkmış, kendilerinden önceki kuşaklara oranla yeni olan her ne varsa korkmadan deneyimleme alışkanlığı 

edinmişlerdir (Casini et al., 2013).  Katılımcılar, Tablo 3: Standart sapmalar soru 2 de gözlemlendiği gibi 5 

üzerinden 4.49 oranı ile yeni tatlar denemeye dair öngörüleri destekleyici yanıtlar vermişlerdir.  
Küreselleşmenin hızına kendini kaptıran bireyler bir süre sonra kendi kültür ve benliklerine karşı 

yabancılaşırlar (Örn.Kasap döner: Hamburger çocuklarına yedirmeye geliyoruz). Yabancı kültürlerin etkisi, 

birlikte yaşamak, çalışmak ve küreselleşme sonucu öylesine benimsenir ki bu bireyler kendilerine ait tatlarla 
etkileşime geçtiklerinde, sanki ilk defa karşılaşmışçasına yüksek oranda dikkat ve ilgi gösterdikleri 

gözlemlenir (Feldman & Hamm, 2015). Yöresel tatlar bu bağlamda verilecek en güzel örnektir. İlkokuldan 

başlayarak “fast food” beslenme düzenine alışmış çocuklar Van kahvaltısı gibi özünde inanılmaz bir tarih 
barındıran lezzetle karşılaştıklarında hayranlık ve ilgi oranlarında artış gözlemlenir. Bir diğer örnekte market 

raflarında görmeye alışkın oldukları tek tip aynı boy sebze meyveden sonra organik bir ürünle 

karşılaştıklarında daha fazla fiyat ödeyip bu ürünlere yönelmeyi tercih ederler (Feldman & Hamm, 2015). 

Tablo 3: Standart sapmalar soru 3 de gözlemlendiği üzere 4.41 oranındaki katılım yöresel tatlara yönelik 
öngörüleri destekleyici değer taşımaktadır. 

“Zevk deneyimi” faktörünü oluşturan sorular tek tek incelendiğinde, deneyimlerden zevk alındığı 

takdirde bireylerin başka yer ve yörelerdeki yemekleri denemek amaçlı seyahat etmeyi tercih ettikleri tespit 
edilmiştir. 

“Tecrübe” nin yapılan seyahatlere olan etkisi gözlemlenmiştir. Türkiye kültürel ve coğrafi yapısı ile 

geniş bir turizm yelpazesine sahiptir. Bu sebeple turistler kendi beğeni ve ilgi alanları doğrultusunda pek çok 

farklı yere seyahat edebilme olanağı yakalarlar. Ancak aynı ilgi alanı ve beğeniye hitap edecek birden fazla 
destinasyonun var oluşu, karar sürecinde farklı faktörlerinde devreye girmesine sebep olur. Örneğin, Doğu 

Anadolu turu planlayan bir turistin Urfa’nın yemek kültürünü de dikkate alarak tercihini bu yönde kullanması 

rastlanan bir durumdur. Özetle destinasyon seçimini oluşturan faktörler oldukça etkilidir (Saji et al., 2015). 
Tablo 3: Standart Sapmalar, soru 5 ve 6. sorularda da görüldüğü üzere 3,61; 3,27 oranında bu öngörüyü 

destekleyici sonuç alınmıştır. 

 
Tablo 3: Anket standart sapma hesaplamaları 

 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

1. Yemek yemek keyifli bir deneyimdir. 4,62 0,800 

2. Yeni tatlar denemekten keyif duyarım. 4,49 0,809 

3. Yöresel tatlar ilgimi çeker. 4,41 0,835 

4. Seyahat planımı denemek istediğim yeni tatlar üzerine 

şekillendiririm. 3,18 1,166 

5. Seyahatimin olumlu ya da olumsuz şekillenmesinde 
bulunduğum yerde yediğim yemeklerin etkisi büyüktür. 3,61 1,104 

6. Seyahat ettiğim yerdeki yemekler kötü ise bir daha aynı yere 

seyahat etmeyi düşünmem. 3,27 1,143 

7. Sosyal medyada karşıma çıkan yemek fotoğrafları bende merak 
duygusu uyandırır ve beni bu yemekleri denemem için teşvik 

eder. 3,95 1,081 

8. Yemek bloglarını okumaktan keyif duyarım. 3,45 1,144 
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9. Televizyondaki yemek programlarını izlemekten keyif 

duyarım. 3,61 1,156 

10. Televizyonda yayınlanmakta olan yemek ve seyahat konulu 
programları beğeni ile takip ederim. (örn. Ayhan Sicimoğlu-

Gastronomi Maceraları, Vedat Milor-Tadı Damağımda) 3,76 1,100 

11. Yabancı kanallarda yayınlanmakta olan yemek programlarını 

izlemekten keyif duyarım. (Örn. Food Network-Good Eats, BBC-
Two Greedy Italian) 3,90 1,180 

12. İzlediğim televizyon programlarında ki yerleri ziyaret etme ve 

oradaki yemekleri deneme isteği duyarım. 4,00 1,000 

13. Yazılı basındaki yemek ve seyahat konulu makaleler ilgimi 
çeker. 3,64 1,105 

14. Sosyal medya ve televizyon programları gastronomi 

turizminin gelişmesini olumlu yönde etkiler. 4,13 0,964 

15. Televizyonda yayınlanan yemek programlarının 

sunucuları/şefleri gastronomi turizminin gelişmesini olumlu 

yönde etkiler. 3,87 0,981 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Anket Sonuçlarının Grafik Olarak Dağılımı 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yemek (gastronomi) turizmi hızla büyüyen ve yöresel yemek deneyimlerinin yanı sıra kültürel 

deneyimleri de içeren bir olgudur. Turizm sektörü açısından da bölgelere de ekonomik büyüme 

getirdiği/getireceği de bilinen bir gerçektir. Yemek turizminin gelişmesinde etkili olduğu düşünülen faktörlerin 

başında sosyal medyanın kullanımı, ünlü şeflerin televizyondaki yemek ve gezi programları ve yemek blogları 
gelmektedir. Bu platformlarda paylaşılan yemek resimleri, yorumlar ve gösterilen yemek programları 

bireylerin o yerlere gitme arzusunu motive etmekte, bu durumda o yörelerin bilinirliliğini arttırmakta ve 

dolayısıyla o yörelere olan talep de artmaktadır. Yemek turizminin artmasına neden olan bu faktörlerin tümü 
internet kullanımına ve görsel medyaya dayandığı için turizm pazarlamacılarının da bunlara uygun stratejiler 

geliştirmesi gerekmektedir. Frochot (2003) bu konu ile ilintili olarak yayınlanan yemek resim ve videolarının 

o ülke ya da bölgenin kültürel yönlerini de kapsayacak şekilde sunulmasını ve hatta pazarlanan 
destinasyonların kültürel deneyim, statü ve kültürel kimliğinin iletişim aracı olarak kullanılmasını tavsiye 

etmektedir (p.82). Turistler, o yöredeki yemekleri yediklerinde sadece değişik tatlar denemekle kalmayıp, aynı 

zamanda otantik bir ortamda değişik yemek pişirme tekniklerini, yöre insanlarını, kültürlerini de 

deneyimlemektedirler (Wang, 2011). 
Tüm bu faktörler göz önüne alınarak turizm pazarlama stratejileri yeni oluşan platformlara uygun olarak 

yapılandırmalı ve yöresel markalaşmaya önem verilmelidir. 

Anketler internet üzerinden yapıldığı için, tümüyle istenen hedef kitlenin cevap verip, vermediği ve sadece 
internet kullanıcıların verdiği cevaplar sonuç olarak alınması bir kısıtlama olarak görülebilirse de, yapılan 

araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal medyada- Facebook, Instagram, Youtube gibi,- paylaşılan yemek 

resimleri, televizyonda yayınlanan çeşitli yörelere ait yemek, kültür ve gezi programları ve ünlü şeflerin yemek 
programları ve etkisi daha az da olsa yemek bloglarının, o yörelere seyahat etme arzusu üzerindeki olumlu 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu faktörler, yemek(gastro) turizmi olarak adlandırılan seyahat üzerinde 

etkilidir. 

 

6. SEKTÖRE TAVSİYELER 

 
Yemek turizmi üzerinde daha çok araştırma yapılması gereken bir olgudur. Bu nedenle, bu araştırma 

daha da detaylandırılmalı ve bölgesel araştırmalar yapılmalıdır. Çeşitli ülkelerden turistlerle odak grup 

görüşmesi yoluyla yüzsüze konuşulup daha detaylı veriler toplanmalıdır. Turistler artık gittikleri yörelerin 
kültürel geçmişleri, orada yenen yemeklerin tarihsel nedenlerini ve orijinlerini merak etmekte ve bu tür 

gastronomi deneyimlerini bir nevi sosyalleşme olarak görmektedirler. 

Bildiğimiz üzere, bir bölgedeki toprak gastronomi malzemeleri sunan olgu ve yöresel kimliğin 

kaynağıdır. Bu nedenle, turizm sektöründe çalışanlar, o bölgenin çevresini, kültürünü, geleneklerini yemek ile 
birleştirerek turistler için çekici hale getirmelidirler. Sonuç olarak, bir bölge pazarlanırken gastronomi, 

turistlerin ilgisini çekebilecek bir imaj ve olgu stratejisi olarak kullanılmalı ve buna etki eden yukarıda 

belirtilen faktörlere gereken dolaylı ya da dolaysız destek verilmeli ve bölgesel markalaşmaya önem 
verilmelidir. 
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ÖZET 

Tarihsel süreç içinde ekonomik ve sosyal gelişimin evreleri ele alınıp incelendiğinde bu gelişmenin 
temelinde tarım-hayvancılık, sanayi/ endüstrileşme, teknoloji,  hukuksal ve sosyal alanda meydana gelen 

ilerlemelerin etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.  Önceleri,  gelişme ve ilerlemenin temelinde tarım olsa da, 

sonraları sanayi devrimi ile ortaya çıkan, gelişmeler, kırsal alanların ihmal edilmesi sonucunu ortaya 

çıkarmıştır. Meydana gelen sosyal ve kültürel değişimlerle kentler,  kırsaldakiler için de çekim merkezi olmuş 
ve kırsal alandaki yaşam ekonomik, sosyal, kültürel anlamda durağanlaşmış,  sonuçta fayda/ maliyet oranının 

küçülmesi ile eski çekiciliğini kaybetme durumu ile karşı karşıya kalmıştır.  Bu kapsamda turizm endüstrisinin 

gelişmesi ile önceleri ihmal edilmeye başlanan kırsal alanların önemi tekrar ortaya çıkmıştır.  Turizm için 
doğal, kültürel, folklorik ve sosyal değerlerinin bir bütün olarak yansıtan çekicilik unsurlarının turizmin 

gelişmesinden daha rasyonel yararlanabilmesi ancak bu kaynakların sürdürülebilirlik stratejisi içerisinde ve 

koruma –kullanma dengesi vb. unsurları dikkate alarak yapılması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, kırsal alanların ekonomik ve sosyal gelişimlerinde turizmin bir alternatif olarak nasıl 

değerlendirilebileceği ve nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş ortaya koymaktır. Bu bağlamda sanayi 

kenti Kocaeli’nin doğal ve bozulmamış kırsal alanlara ve kırsal turizm potansiyeline sahip Kandıra ilçesinin,  

Sürdürülebilir Kırsal Turizm modeli geliştirmek hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstrileşme, turizm, kırsal turizm, turizm planlaması, sürdürülebilirlik. 

GİRİŞ 
 
Tarihsel süreç içinde ülkelerin gelişimi ve kalkınmasında önceleri tarım ve hayvancılık önemli bir yer 

tutar iken, sanayi devrimi sonrası bunun öneminin azaldığı görülmüştür. Bunun sonucunda endüstriyel 

kalkınma ile bazı ülkeler ve ülkelerin belirli bölgeleri, ekonomik ve sosyal açıdan gelişme gösterirken, 

kaynakları genelde tarıma bağlı ve tarımsal faaliyet içinde bulunan kırsal alanların, bu gelişmeden yeteri kadar 
yararlanamadığı ortaya çıkmıştır. Süreç içinde kırsal alandan, endüstri merkezlerine kayan ekonomik ve sosyal 

gelişme, kırsal alanlarda yaşayanların ekonomik ve sosyal koşullarını kötüleştirmiş, yaşam standartlarının 

düşmesiyle, sosyal ve kültürel yapılarındaki değişikliklere yol açarak kayıplarını artırmıştır.   
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Endüstriyel gelişimin sonucunda, artan ekonomik ve sosyal refah ile boş zamanların ortaya çıkması, 

teknolojinin gelişmesinin verdiği destekle 1950’li yıllara kadar, az sayıda olan seyahatlerin, bu yıllardan sonra 
kitlesel bir değişiklik ile çok sayıda insanın kıyılara doğru yönelmesine neden olduğu görülmüştür (Bahçe, 

2009: 2). Kitlesel turizm, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere ve kıyılara doğru, bir paket tur şeklinde 

turistik ürünlerin sunulması ile gelişmekle birlikte, bir tekdüzelik içerisine girmiştir. “Turizm, kıyılarda 
gelişmeye başlamakla birlikte temelde, kültürel, tarihsel ve doğal çekiciliklere (denizler, göller, ormanlar, 

sulak alanlar, bitki örtüsü vb.) bağlı olarak gelişmektedir. Ancak kitle turizminin gelişmesi turizmin meydana 

geldiği alan ve kaynaklar üzerinde önemli tahribatları da beraberinde getirince, talebin “alternatif” arayışlara 

yöneldiği görülmüştür. Briedenhann ve Wickens (2004) seksenli yıllardan sonra,  Hudman (1992) ise doksanlı 
yıllardan sonra turistik talepte değişimlerin başladığını belirtmişlerdir. Turizm talebi, standart kitle 

turizminden daha anlamlı deneyim sunan esnek ve kişiye özel özellikleri olan turizm (Briedenhann ve 

Wickens, 2004, s.72), eko-turizm gibi (Orams, 1995: 4) alternatif turizm türlerine yönelmiştir. Turizm 
talebindeki gelişmeler kitle turizminde olduğu gibi kıyılara değil bundan farklı olarak ülkelerin iç ve kırsal 

yerlere doğru yönelişini ortaya çıkarmıştır. Şüphesiz bu gelişme turistler için yeni ve farklı bir anlam ve 

çekicilik ifade eden turistik değerlere sahip iç ve kırsal alanlarda uygulanabilir olacağı gerçeğini ortaya 
çıkarmıştır. Kırsal yaşam değerlerinin etkin bir şekilde değerlendirildiği, yöresel ürün ve tarımsal faaliyetlerin 

katma değer kazandığı, sektörel ve kültürel unsurların yerel zihniyet ve doğa ile bütüncül yaklaşımlarla 

modellendirildiği kırsal turizm, bu anlamda öne çıkan faaliyetlerin başında gelmektedir (Üzümcü vd.:2015, 

s.92). 
Bir yörenin ekonomik ve diğer yönlerden gelişebilmesi, o bölgede yatırım yapılması için gerekli olan 

üretim faktörleri; hammadde (doğal kaynaklar), sermaye, insan kaynakları,  teknoloji, girişim ve altyapı gibi 

unsurların olması gerekmektedir. Dünya genelinde üretim faktörleri ve doğal kaynakların dağılımı aynı 
özellikte olmayıp bazı bölgeler doğal kaynak dağılımından zengin iken bazıları ise zengin değildir. 

Kaynakların dengesiz dağılımı az gelişmiş ülkeler ve hatta bir ülke içinde gelişmemiş bölgelerin ortaya 

çıkmasının da bir nedeni olarak görülmektedir. Şehirleşmiş bölgelerin dışında, kırsal olarak tanımlanan bu 

bölgeler, tarıma dayalı faaliyetlere bağlı gelişmenin dışında başka alternatifleri bulunmamakta, geçim kaynağı 
için geleneksel üretim tarzları ve tarımsal faaliyetler ile yetinmek durumunda kalmaktadırlar (Çetin, 2015, s.2). 

Ancak son yıllarda talepteki değişimle birlikte kırsal alanlarda üretim faktörleri eksikliği dolayısıyla 

geliştirilemeyen endüstrilere ek ve ekonomik çeşitliliğe zenginlik hatta alternatif olarak, yörenin ekonomik ve 
sosyal gelişimi için turizmin bir araç olarak kolaylıkla kullanılabileceğinin koşullarının oluştuğu 

görülmektedir. Çünkü turizmin hammaddesi, endüstri hammaddesinden farklı olarak doğal, sosyal ve kültürel 

çevredeki çekiciliklere bağlı olarak gelişmekte ve turizm için gerekli olan doğal kaynakların, ekonomideki 
diğer endüstrilere oranla dünya genelinde daha dengeli dağıldığı görülmektedir. Aynı şekilde kırsaldaki her 

bir yörenin, köyün, farklı bir kültürü, yaşam biçimi çekicilik arz etmektedir. Çekicilikler bir yörenin turistik 

gelişiminde en önemli unsurlarındandır ve bir yörede turizm gelişimi olması için, doğal ve kültürel 

çekiciliklerin olması gerekmektedir. Sonuçta yöresel gelişmenin büyük ölçüde yerel kaynaklarla ve yerel 
aktörlerle sağlanabileceği konusunda çalışmalar yapılmakta ve turizm sektörü, birçok kırsal bölge ve yörenin 

çok yönlü gelişimi için öncelikli başvurulan araç olma özelliğindedir. Turizmin ana kaynağının doğal ve 

kültürel değerler olması, turizm kaynaklarının, ülkelerde coğrafi olarak alternatif kaynaklara göre daha adil ve 
dengeli bir dağılım özelliği göstermesi (Met, 2012: 164) talebin eğilimi de dikkate alındığında kırsal turizm 

arzının planlanarak kırsal alanlarda turizm gelişmesinin oldukça rasyonel olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Sahip oldukları ve turizm için gerekli olan bu kaynakları etkin kullanmak için doğru strateji benimseyen kırsal 
alanların diğerlerine oranla daha fazla gelişme şansına sahip olduğu da vurgulanabilir. 

Kırsal alanların, turizm amaçlı kullanımlarında sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm 

anlayışıyla değerlendirilmesi ve korunması önem taşımaktadır. Günümüzde bu anlayışla, yerel kalkınma 

modelleri giderek önem kazanmakta ve kırsal alanların bu bakış açısına uygun olarak  değerlendirilmesine 
yönelik adımlar atılmaktadır (Üzümcü vd.:2015, s.92).Marmara bölgesinin sanayi kenti Kocaeli ilinin, 

sanayinin olmadığı ilçesi Kandıra ve köylerinin, bu endüstri kıskacında, bozulmamış doğası, zengin yöresel 

ürünleri, yaşatılan geleneksel el sanatlarıyla sürdürülebilir kırsal turizm için önemli avantajları bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, bu çalışmada,  gerek turistik tüketiciler ve gerekse bölgesel fayda (kalkınma-gelişme) sunması 

bakımından bir alternatif oluşturan kırsal alanların turistik değerlerinin nasıl geliştirilebileceği ve 



379    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

yönetilebileceği konusunda, sürdürülebilir turizme olanak tanıyan Kandıra ve köylerine yönelik, kırsal turizm 

geliştirme modeli oluşturmak amaçlanmıştır.  
 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

 Literatürde genellikle kırsal turizmin sağladığı ekonomik ve sosyal katkılarına vurgu yapılmaktadır. 

Turizm, kırsal ve gelişmemiş alanlara gelir dağılımını yapılmasını ve ekonomik sosyal gelişimi uyarıcı çeşitli 
etkileri yaptığı belirtilmektedir.  Kırsal alanların turizm ile ilişkisi, önceleri sadece tarımsal faaliyetler 

sonucunda sektöre girdi sağlama şeklinden (Torres, 2003, 546-547) genişleyerek kırsaldaki işletmelerde 

konaklamaya ve çiftlik olanaklarını kullanma şeklinde gerçekleşen agriturizm uygulamalarına kaydığı 
gözlenmektedir. 1980’li yıllarda Amerika’da tarım alanında yaşanan darboğazlar kırsal alanda yaşayanların iş 

olanaklarında ve ekonomilerinde önemli sorunlara neden olmuş ve çiftçi sayısı azalmış, kırsaldaki birçok 

işletme kapanmış ve kalanlarda tarım dışı faaliyetlerle gelir elde etme arayışlarına başlamıştır (Wilson, 

Fesenmeier, vd., 132-133). Kırsal turizm geri kalmış bölgelere gelir akışı sağlayarak kırsal alanların yaşam 
şeklinin gelişmesine bir seçenek sunmaktadır (Yang, Cai ve Sliuzas, 2010, 382). Kırsal turizm tarımsal aile 

işletmelerinin gelirlerine olumlu etki yapmakta, yerel istihdam seçenekleri sunmakta, restoran ve küçük 

dükkânların satışları sayesinde yerel işletmeleri teşvik etmektedir (Tew ve Barbieri, 2012, 216). Avrupa Birliği 
kırsal turizmi, kırsal alanlarda yapılan bütün aktiviteler olarak tanımlamaktadır (Roberts ve Hall, 2003, s. 15).  

Kırsal turizm, günümüzde tek tipleşmeye başlayan yaşam kültürü tehdidine karşı kırsal alanda yaşayan halkın 

taşıdığı kültürel çekicilikle kaynaşmayı getiren sosyal, doğal çevre ve tarımla bütünleşmesi bakımından diğer 
turizm türleriyle kolay entegre olmaktadır. 

 

Endüstrileşme Kıskacında Turizmin Gelişimi 

Türkiye, kırsal nüfus oranı,1950’lerde % 75 iken, 2000’lerde % 35’lere doğru giderek azalmakta olan 
bir ülke olmasına rağmen, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı Türkiye geneli için % 29,5 ve kırsal 

alanlarda ise % 61,4’e yükselmektedir. Diğer yandan kırsal alanlarda işsizlik oranının, kentlerin aksine, artış 

eğilimi içinde olduğu da dikkati çekmekte, DPT’nin kırsal kalkınma politikalarına ilişkin 2006 yılına ait raporu 
kırsal alanlarda tarımsal iş gücüne katılım oranının düştüğüne işaret etmektedir. İş gücüne katılma oranlarının 

düşmesi daralan bir kırsal ekonomiye işaret ederken, artış eğilimi gösteren kırsal işsizlik oranları özellikle 

gençler için, tarım ve tarım dışı istihdam imkânlarını harekete geçirebilecek kırsal kalkınma projelerinin 

önemini ortaya çıkarmaktadır.  
Sanayi ve teknolojide geri kalan ülkeler veya gelişmiş ülkelerde ekonomisi tarım veya hayvancılığa 

dayanan bölgeler; uluslararası ticarete katılmak, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını korumak için bir yol 

aramışlar ve çözüm yolu olarak, harcanabilir geliri ve boş zamanı olan, değişen istek ve ihtiyaçlara göre 
değişiklikler arayan, gelişmiş ülke vatandaşlarının istek ve gereksinimlerini karşılamak üzere turizm sektörü 

geliştirilmiştir. Turizm hareketleri, genel itibarıyla gelişmiş ülkelerde başlamış, kitlesel üretim ve sonrasındaki 

çağın çalışanları, dinlenme gereksinimlerini karşılamak üzere kıyı kesimlerine yönlendirilmişlerdir. Bu 
nedenle, kıyı kesimleri popüler hale gelmiş ve bu talep, tur operatörlerinin her şey dahil paketler veya erken 

rezervasyon politikalarıyla, ucuz ve cazip koşullarla, tüm sosyal tabakalar için elverişli hale gelmiştir. 1990’lı 

yıllara gelindiğinde, gelişmiş ülkelerdeki üst sosyal tabakaların istek ve talepleri değişmeye başlamış ve son 

yirmi yılda ise, turizm talebi artık standart kitle turizminden, turistlere daha esnek ve anlamlı deneyim sağlayan 
kişiye uyumlaştırılmış özellikler taşıyan turizm türlerine kaymıştır (Briedenhann ve Wickens, 2004: 72; 

aktaran: Bahçe, 2009: 2).  

 

Kırsal Alan ve Kırsal Turizm  

Çoğu ülke için kırsal alanda yaşayan nüfusun kentsel nüfustan fazla olması ise kalkınmayı zorlaştıran 

bir unsurdur (Ün, Tutar, Tutar ve Erkan, 2012).  Kırsal alan, metropol olarak adlandırılan yerlerin dışında 
bulunan illeri kapsayan, ilçe, köy ve mezralarda her türlü sosyal güvence, eğitim, sağlık, iş olanakları, sigorta, 

emeklilik ve kültürel etkinliklerden yeterince yararlanamayan bireylerin sayısal çoğunluğu oluşturduğu 

mekânsal büyüklüğü ifade etmektedir. Kırsal, alan, kent olarak tanımlanan yerleşim yerinin dışında kalan 
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tarımsal etkinliklerin yapıldığı köy, mezra vb. adlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu 

alanlardır(Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013, s.30). Kırsal alanlar; doğal ve kültürel yapısıyla, özellikle 
kentlerde yasayan insanların uzun yıllardır giderek artan rekreasyon gereksinimlerini karşılamaya 

çalışmaktadır. Bu ortamların doğallığı ve el değmemişliği kırsal alanlara olan yoğun ilgiyi artırmakta, alternatif 

turizmin bir türü olarak kırsal turizmin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır (Doğan, 2012:17). 
Dünya turizm talebine bakıldığında artan çevresel kaygılar ve kitle turizminin doğal çevre üzerine 

yaptığı tahribata tepki olarak, otantiklik özlemi ile doğaya dayalı turizm türleri ortaya çıkmıştır. Çeşitli 

isimlerle anılan bu alternatif turizm türlerinin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Bahçe, 2009, 2)”: 

• Yeniye, özele olan ilgiye bağlı araştırma isteği, 

• Küçük gruplarla, başka insanların bir arada olma, sosyal deneyim isteği, 

• Dağ yürüyüşlerinde, spor etkinliklerinde biotik bir deneyim sağlama eğilimi, 

• Açık havada yaşama sevgisi. 

 
Kırsal turizm alternatif turizm ile her ne kadar benzerlik gösterse de kendine özgü biçimde Soykan 

(2003: 2) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Kırsal turizm her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. 
• Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge unsurudur. 

• Kırsal turizm bir çok turizm türü ile entegre edilebilir. 

• Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli ve özgündür. 
• Kırsal turizme katılan turist profili farklılık gösterir. 

• Kırsal turizm doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. 

• Kırsal turizm sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. 

• Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır. 
Kırsal kalkınma için kırsal turizme ihtiyaç duyulmasının nedenleri ise şöyle sıralanmaktadır (Ross ve 

Wall, 1999; Soykan, 2006; Esengün vd., 2002; Köroğlu ve Köroğlu, 2006; aktaran: Emekli, Südaş ve Soykan, 

2007: 330-331): 

• Kırsal alanlarda geleneksel işlerin korunması son derece önemlidir. Çünkü bunların 
bazıları oraya özgü olup, yok olma aşamasına gelmişlerdir. 

• Kırsal turizm sırasında pek çok yeni iş olanağı yaratılabilir. 

• Kırsal turizm, bilgilendirme, ulaştırma vb. hizmetlerin gelişmesine de katkı 

vermektedir. 

• Köylülere destek, devlet organları tarafından yalnızca tarımsal amaçlı verilmemekte, 

başka destek unsurları da ortaya çıkmaktadır (örn. yerel ürünleri tanıtma desteği gibi). 

• Kırsal el sanatları, ülkelerin ve bölgelerin kültürel mirasında öncelikli ve önemli bir 
yer işgal etmektedir. Bu kültürel unsurlar, kırsal turizm aracılığıyla turistik ürüne çevrilebilir. 

• Kırsal turizmde tarihsel yapılardan (eski kiliseler, şatolar, çiftlik binaları, evler) çeşitli 

şekillerde yararlanmak mümkündür (müze, el sanatları merkezi, konaklama evi, vb. ). 

• Kırsal toplumlarda kadınlar, önceleri ekonomik özgürlükleri açısından sınırlı bir role 

sahipken günümüzde kırsal turizm aracılığıyla önemli roller almaktadırlar. 

• Kırsal turizm sürdürülebilir yerel kalkınma sağlarken doğal ekosistemlerin 

korunmasını da sağlamaktadır. 
Bir kırsal alanda, kırsal turizmin gerçekleştirilmesi düşünüldüğünde, o kırsal alanın; su kaynaklarının 

kaliteli, ulaşım olanaklarının kolay ve çeşitli, konaklama kapasitesinin yeterli, tarihi ve kültürel değerler ile 

doğal güzelliklerinin korunmuş, alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış, yerel halkın turizmi kabullenmiş ve 
hizmetlerin de belirli standartta olması gereklidir. Ayrıca çevre gezileri için olanaklar ve alternatifler yer 

almalı, yetkili kişiler tarafından tanıtım doğru kitlelere ve zamanında yapılmalıdır (Kiper, 2006). 

 Genel olarak literatürde  kırsal turizmin, bölgenin gelişmesi üzerinde  etkilerini  şu şekilde sıralamak 
mümkündür (Liu, 2006; Yang, Ca, Siluzas, 2010;Barbieri, 2009; Saxena, Clark ve Ilberry,  2007; Sharpley, 

2007,Veek vd., 2006):  

• Tarımsal üretimin kalitesini ve karlılığını yükseltmektedir. 
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• Tarımsal işletmelerin ve tarımsal faaliyetlerle uğraşanların gelirlerinde artış 

sağlamakta, ek gelir yaratmaktadır. 

• Turizmin hizmet sektörü içinde yer alması ve bu özelliğinden dolayı yoğun emek 

gerektirmesi, kırsalda işsizlik sorununa bir çözüm sunmakta ve insanlara tarımsal faaliyetlerinin 
dışında ek iş fırsatı sunmaktadır.  

• Gelir ile birlikte yerel halkın sosyal yaşam biçiminde olumlu gelişmelere neden 

olmaktadır (Busby ve Rendle, 2000, 635). Turizm olumlu yönde ekonomik gelir sağlaması, sosyal 

ve kültürel gelişmeyi artırmasının yanında, yaşanabilir bir çevrenin geliştirilmesi ve diğer tüm 
olumlu faydalar sayesinde insanların refah seviyesi ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir 

ve bölgenin sahiplenilmesini artırabilir. 

 Ayrıca birçok yazar tarından kırsal turizmin bölgenin gelişmesi üzerinde şu etkileri yaptığı 

vurgulanmaktadır (Ongun ve Gövdere 2014, 53; İpar ve Tırıl, 2014, 46-47): 

• Kırsalda yaşayanların gelişmiş yöre ve kentlere göç etmesinin önemli nedenlerinden 
birinin iş bulma amacı taşımaktadır ve turizmin yarattığı iş olanağı sayesinde, kırsaldan kente göçün 

gerekçesini de ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecektir. 

• Kırsal yörelerde tarımla uğraşan kişilerin gelirlerinin yetersiz ve istikrarsız oluşu, 

yoksul geniş toplum kesimlerini etkilemektedir. Yörede kırsal turizmin gelişmesine paralel olarak 
tarım ürünlerinde bir artış olacak ve bu ürünler hak ettiği fiyattan satılacaktır. Böylece kırsal turizm 

yörenin gelir düzeyini arttıracaktır. Bunun sonucunda kırsal turizmle birlikte tarıma da ağırlık 

vermeye başlanacaktır. 

• Kırsal turizm, kırsal kalkınma sürecine hız kazandıracak, kalkınmanın 
lokomotiflerinden biri haline gelecektir. 

• Kırsal turizmin gelişmesine bağlı olarak, yörede turizme doğrudan ve dolaylı mal ve 

hizmet üreten diğer sektörlerde de iş hacmi artacaktır. Kırsal turizm dolaylı olarak birçok sektörün 

gelişmesine katkı sağlayacak ve yöreye yeni yatırımlar artacaktır. 

• Kent insanı ile kırsaldaki halkla bilgi akışı sağlanır. 

• Kadının ekonomiye katılmasıyla kendisine olan güven artar ve kadının çalışmadaki 

rolü değişir. 

• Genç nüfusun toplumdaki statüsü güçlenir. Ayrıca yeni iş kollarıyla birlikte gençlerin 
girişimcilik ruhu kazanmasına katkı sağlanır. 

• Kırsal yörelerde turizmin gelişmesi sonucunda yöredeki kültürel varlıklar koruma 

altına alınmakta ve kırsal alanlardaki tarihi değerler korunarak gelecek nesillere bırakılması 

sağlanmaktadır. 

• Doğal ve kültürel güzellikler tahrip edilmemekte korunmaktadır. Doğa dostu bir 
turizm anlayışı gelişir. 

• Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinde kırsal turizmle birlikte iyileşme 

sağlanmaktadır. 

 

Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Turizm Planlaması Yaklaşımı 

Bölgesel dengesizlik, bölgeler arasında ekonomik ve sosyal kriterler bakımından her türlü eşitsizlikler 

olarak tanımlanmaktadır. Ülkenin ekonomik ve sosyal birlikteliğini sağlamak için bölgelerarası eşitsizlikleri 

azaltmak amacıyla kullanılan bölgesel kalkınma politikalarının turizm ile yakın bir ilişkisi vardır. OECD 
Bölgesel Kalkınma Servisi tarafından yapılan ekonomik çalışmalarda turizmi muhtemel bir kalkınma stratejisi 

olarak tanımlanması turizm ile bölgesel kalkınma ilişkisini vurgulamaktadır(Doğan ve Yıldız, 2007,s.155). 

Sanayi devrimi sonrasında, tüm dünyada doğal kaynakların sorumsuzca kullanılması, çevresel ve 
kültürel değerlerin bozulması sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkarmıştır (Duran, 2011: 299). 

Sürdürülebilirlik kavramı genel olarak, insan nüfusunun faaliyetleri ile birlikte onların doğal, sosyal ve 

kültürel çevreler arasında uyumun bulunduğu bir dengeler durumu olarak açıklanmaktadır (Kaşlı vd., 2015: 
29). Sürdürülebilir gelişme kavramı (Bozlağan, 2005), 1972 yılında Stockholm konferansında; “çevrenin 

taşıma kapasitesine dikkat çeken, kaynak kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal 
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gelişmenin çevre ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkelerin”, 

benimsenmesi ile temelleri atılmıştır(IULA-EMME, 1997, 3; aktaran: Bozlağan, 2005, s. 1015). Avrupa 
Birliği, 1992 yılında ekolojik bir yaklaşım ile sürdürülebilirliğin gelişme politikalarının üç önceliği bulunması 

gerektiğini duyurmuştur(Soussan,1992; aktaran: Bozlağan, 2005, 1018).  Bunlar;  

• Ekolojik süreçlerin korunması.  

• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı.  

• Genetik çeşitliliğin korunması.  

Sürdürülebilirlik kavramı, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini 
kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin ana kaynaklarına aşırı yüklenmeden devam ettirebilme yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (Karaman, 1996:102). Sürdürülebilir turizm kavramı, sürdürülebilir kalkınmadan gelen ve 

bunu turizme uygulama anlamını içeren bir terimdir (Inskeep, 1991:461). Sürdürülebilirlik, turizm 

sanayisinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra çevreyi ilgilendiren konuları bütünleştirmeye çalışır 
(Kernel, 2005:151). Varlığını çevre ve insan üzerine kurgulayan turizm endüstrisi için sürdürülebilirlik, uzun 

dönemli bir strateji ile anlam kazanabilmektedir. Aksi takdirde, bugünkü kuşakların dahi artık 

yararlanamadığı turizm kaynaklarından, gelecek kuşakların da yararlanması mümkün olamayacaktır. 
Sürdürülebilirliğin geniş yapısı içinde turizm endüstrisi, yeşil kimlikler oluşturmak için çaba sarf etmiştir 

(Johnson, 2002:261). 

 Dünya Turizm Örgütü (2006) sürdürülebilir turizmi, şimdi ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkilerini tam olarak dikkate alarak, ziyaretçiler, sanayi, çevre ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarına 

göre çok boyutlu tanımlar(Navarro, Pedraja ve Vinzón, 2015). Sürdürülebilir turizm için paydaşların katılımı 

önemlidir. Bu sayede toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel istekleri arasındaki denge ve mevcut 

kaynakların kalitesini bozmayan sürdürülebilir sonuçlara ulaşılır. Bu girişim, modern ve geleneksel yapı 
arasında uyum sağlar (Navarro, Pedraja ve Vinzón, 2015).  

Turizm, çevresel gelişim kapasitesi, toplumsal sorumluluk ve turizmin yerel halkın istekleriyle 

bağdaşması konularına saygılı olarak, sürdürülebilirlik ilkeleriyle bütünleşir. Sürdürülebilir turizm; yörelerin 
ihtiyaçlarını gelecekteki fırsatları da koruyarak karşılama anlayışıdır (Avcıkurt, 1997:136). Sürdürülebilir 

turizm ürünleri; turistik kalkınma ile zarar görmek yerine yararlı olan yerel çevre, toplum ve kültürlerle uyum 

içinde işlenen ürünlerdir. Sürdürülebilir gelişim için turistik ürün, yerel turist hedeflerine dâhil edilen yerel 
ihtiyaçlara katkıda bulunmalı; yerel insanı sosyal çevreden ve yaşam koşullarından uzaklaştırmadan özsaygı 

kazanmasına, özgürlük vermeye yardımcı olmalıdır. Sadece ülkesel ekonomik büyümeyi değil, bölgesel ve 

yerel ekonomik gelişmeyi de hızlandırmalıdır (Inskeep, 1991:461). 

Kırsal turizmin belirli ilkeler çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir. Kırsaldaki turizmin ilkeleri; 
yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama olmak üzere 6 ana başlık altında 

özetlenebilir (Sharpley ve Sharpley, 1997; aktaran: Ün, Tutar, Tutar ve Erkan, 2012: 346): 

• Gelişim: Kırsaldaki turizm gelişimi, koruma ve ayağa kaldırma amaçlarına yardımcı olmalıdır. 

Örnek olarak, tarihi evlere yeni kullanımlar, çiftliklere ise ek kullanım ve gelir getirebilir, terkedilmiş 
arazilerin ıslahına yardımcı olabilir ve kırsala ulaşım için yeni fırsatların önünü açabilir. 

• Yararlanma: Turistlerin kırsaldan daha çok yararlanmalarını sağlama çabaları, kırsalın 

özelliğini, güzelliğini, kültürünü, tarihini ve yaban canlılarını merkez alan etkinliklere yöneltilmelidir. 

• Kırsal Ekonomi: Turizme yatırım, kırsal ekonomiyi desteklemeli, fakat hem yoğun 

kalabalıktan, hem aşırı kullanma ile oluşan erozyondan, turizm kaynaklarına hasar vermekten kaçınmak 

için, hem ekonomik ve hem de başka faydaları yaygınlaştırmak için, coğrafi olarak daha geniş çapta 
yayılmanın ve ziyaretlerin en yoğun olduğu dönemlerin dışına daha çok kaydırılmasının peşinde 

olmalıdır. 

• Tasarım:Yeni turizm gelişimlerinin planlanması, yerlerinin saptanması ve yönetilmesi, 

peyzaja uygun olmalı ve mümkün olan durumlarda peyzajı zenginleştirmeye çalışmalıdır. 

• Koruma: Kırsaldaki turizmden faydalananlar, bu turizmin en değerli varlığı olan kırın 
korunmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak için koruma ve ayağa kaldırma politikalarına ve 

programlarına politik ve pratik destek sağlamalılar. 
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• Pazarlama: Turizm sanayisinin tanıtım, bilgilendirme ve pazarlama girişimlerinde insanların 

kırsala yönelik anlayışlarını ve ilgilerini derinleştirerek, takdir etme ve yararlanma duygusuna 

ulaşmalarını sağlamaya çalışılmalıdır. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre bir turizm faaliyetinin kırsal turizm olarak kabul 

edilebilmesi için; faaliyetin kırsal alanda olması ve kırsal alandaki yeşil dokunun sürdürülebilirlik temelinde 

korunmuş olması gereklidir. (Kiper 2006). Navarro, Pedraja ve Vinzón (2015) göre, sürdürülebilirlik 
göstergeleri (Tablo 1) gösterilmektedir.  

 

Tablo 1. Kırsal Turizmde Sürdürülebilirlik Göstergeleri 
Ekonomik Sürdürülebilirlik 

Turizmin 
gelişmesinin ekonomik 
etkileri 

Bölgede mevcut kırsal turizm faaliyetleri; 

Toplum için istihdam olanakları oluşturur. 
İlgili firmalara fayda sağlar. 
Bütün toplum için fayda oluşturur. 

Mevcut altyapıların iyileştirilmesini sağlar. 
Yaşam kalitesini iyileştirir. 

Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik 

Turizmin 
gelişmesinin sosyokültürel 
etkileri 

Bölgede mevcut kırsal turizm faaliyetleri; 

Bölgenin kültürünü ve kimliğini korumak için yardımcı olur. 
Geleneksel kültürü korur. 
Şehir ve kasabalarda görünümünü iyileştirir. 

Bölgenin sosyal refahını (sağlık, güvenlik) korumak için yardımcı olur. 
Dinlence imkanlarını artırır. 
Kamu hizmeti ve altyapıları (ulaşım, yol, su, elektrik) geliştirir.  

Çevresel Sürdürülebilirlik 

Turizmin 
gelişmesinin  çevresel 

etkileri 

Bölgede mevcut kırsal turizm faaliyetleri; 

Doğal kaynakların korunmasını destekler. 

Toplumun ekolojik farkındalığını artırır. 
Çevre korumaya yönelik politikaların geliştirilmesini destekler. 

Kaynak:  Navarro M.M, Pedraja M. Vinzón M.I., 2015. Sustainability Indicators of Rural Tourism From The Perspective of The 
Rresidents, Tourism Geographies, 17:4, 586-602. 

 
Lane'e göre (2005) ise, başarılı bir sürdürülebilir kırsal turizm konsepti çok amaçlı olmalıdır ve yetersiz 

bir doğa koruma etiği ile bu başarı sağlanamaz. Bu amaçla sürdürülebilir kırsal turizmin temel ilkeleri şunlar 

olmalıdır: 

• Yerli  toplulukların kültür ve karakterini sürdürmek. 

• Peyzaj ve habitatları sürdürmek. 

• Kırsal ekonomiyi sürdürmek. 

• Başarılı ve kalıcı bir turizm endüstrisi sürdürmek. 

Diğer ekonomik gelişme stratejilerinde olduğu gibi kırsal alanlarda turizmin arzulanan yararları 
sağlayabilmesi için bir strateji olarak benimsenmesi ve stratejinin doğası gereği uzun dönemli olarak 

algılanması gerekmektedir. Kırsal turizm stratejisinin başarılı olması için, kırsal alanlar kırsal turizmin 

uygulamasını, talebin durumsal hareketinin (trend)  modası içindeki parıltısına güvenmeden ve ya 
kendiliğinden gelişmesini beklemeden stratejik ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ele alınması daha rasyonel 

görülmektedir. Strateji ise (Eren, 1990, s.6), uzun dönem itibari le temel hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen  

bu hedeflere ulaşabilmek için de gerekli kaynakların uygun dağıtılması ve kullanılmasıdır. Kırsal turizmin, 

bir bölgenin ekonomik, sosyal gelişme aracı benimsenmesinin yanında turizmin gelişimi için nelerin gerekli 
olduğunun tespit edilmesi aydınlatılması gereken bir durumdur. Sonuçta turizmin gelişiminin birden fazla 

amacının olabileceği ve bu amaçlar arasında denge sağlanmasının turizm stratejileri ile ortaya konulabileceği 

vurgulanmaktadır (İçöz, Var ve İlhan, 2001, s.195).  Bir kırsal bölgede çekicilikler ve diğer  turizm 
kaynaklarından farklı olabileceği için her bir kırsal alan kendi turizm gelişme stratejilerini belirleyerek bu 

stratejilerdeki hedeflerini önem sırasına göre belirleyebilir . Örneğin stratejik planlar içerisinde çekicilikleri 

yeterli düzeyde ve altyapı eksikliği bulunmayan kırsal köy, kasaba bölge çeşitli tutundurma yöntemleri ve 
reklamlar ile önce farkındalık ve sonuçta uygun imaj geliştirmeye öncelik verebilir ya da bunun tersi olarak 

bir bölge çekiciliklerini ve alt-üst yapıyı geliştirmeyi öncelik olarak benimseyebilir. 
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Kırsal Turizm Modelleri 

 Kırsal turizmi geliştirilmesi konusunda Çetin(2015) daha çok planlamaya dönük ve bu planlama 

içerisinde rol alan unsurları; devlet, yerel halkın katılımı, planlama, agri ya da agroturizm (kırsal alan) yönetim 
organları şeklinde  temel olarak vurgulamaktadır (Çetin, 2015, s. 7,8). Kırsal turizm alanlarının geliştirilmesi 

için farklı modeller bulunmaktadır. İlgili bölgenin coğrafi yapısı başta olmak üzere, sanayideki gelişmişliği, 

işgücü ihtiyacı ve altyapısal durumu gibi faktörler göz önüne alınarak yapılmaktadır (Pröbstl-Haider, U., 

Melzer, V. ve Jiricka, A. 2014, aktaran:İpar ve Tırıl, 2014,, 45-54). 
Deniz Feneri Modeli: Bu modelde yeni iş olanakları oluşturma dışarıdan lider bir girişimci 

öncülüğünde çiftçiler ve diğer tedarikçiler ile ürünleri entegre ederek kazan-kazan anlayışı içerisinde bir 

işletme planı oluşturmasını amaçlamaktadır. İşletme adeta bir deniz feneri gibi diğer girişimcilere de yol 
göstererek bölgenin kırsal gelişiminde pay sahibi olmaktadır.  

Küçük Ölçekli Arazi Kullanım Modeli: Birçok çiftçi, işletmecisi veya sahibi olduğu çiftliğinde 

çeşitlendirmeye giderek ekonomik yararlar elde edebilir.  
Bölgeleme Modeli: Kırsal alanların sahip olduğu zengin doğal kaynakların, turizm faaliyetlerine 

açılmadan önce, gerekli koruma planları ve bu alanların toplum yararına ekonomik amaçlı kullanılması için 

sürdürülebilir arazi kullanımı esaslı bir model oluşturulması gerekmektedir.  

Tematik Model: Bu modelde, çoğunlukla mevcut yapılar, binalar, kültürel, dini ve geleneksel varlıklar 
kullanılır. Örneğin; Kale Yolu, Peynir Yolu, Tarihi Demir Yolu, Şarap Yolu vb. tipik örnekler bu kapsamda 

yer alır. Bu temalar ile kırsal bölgenin daha arka planda kalmış ve kendine has özellikleri olan yönleri de 

ziyaretçilere sunulur. Tarihi bahçeler, dağ evleri, peynir yapımı, üzüm bağları gibi geleneksel kültür 
unsurlarına dayalı özellikler, bölgenin kısa sürede marka haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu 

modelde tüketici deneyimleri üst seviyeye çıktığı için ekonomik getiri daha fazla olacaktır.   

 

Kandıra’nın Kırsal Alanları ve Kandıra Kırsal Turizm Modeli 

Kandıra, Kocaeli iline bağlı, doğusunda Sakarya (Adapazarı) İli, batısında İstanbul ili, kuzeyinde 

Karadeniz, güneyinde ise İzmit(Kocaeli) merkez ilçesi, Karadeniz’de 52 km. uzunluğunda kıyısı olan bir 

ilçedir (Anonymus 2015).  Kandıra ilçesi topografik yapısı küçük tepelerle kaplı ve belirgin arazi formunda 
olup, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kandıra'da kırsal peyzaj değerleri yüksek olan köyler  

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Osmanlılar zamanından kalma işlemeli taş kalıntıları, özgün ev ve 

sokakları bulunan Ağaçağıl Köyü, Akçakese Köyü, Kandıra taşı üretiminde önde gelen Akçaova Köyü ve 
Akıncı Köyü, Bağırganlı Köyü, mavi bayrak ödüllü geniş ve sığ sahilleri olan Cebeci Köyü, İlginç jeolojik 

yapıdaki pembe kayalıkların bulunduğu Kefken ve tarihi liman bulunan Kerpe’dir(Üzümcü vd., 2015).  

Balıkçılık Kefken ve Bağırganlı halkının en büyük geçim kaynaklarından biridir. Kandıra köylerinde 

halk gelenek ve göreneklerine bağlı yaşamaktadır. Geleneksel eski köy evleri genellikle alt katında hane 
sahibinin besilik hayvanlarının bulunduğu ahır kısmı ile üst katında aile fertlerinin yaşadığı iki katlı kerpiç-

ahşap karışımı yapılardan oluşmaktadır Her köyde eski bir köy ilkokulu ve lojmanı binası vardır.  Ancak 

taşımalı eğitimden yararlanıldığı için bu ilkokul binaları kullanılabilir olduğu halde atıl durumda bırakılmıştır. 
(Üzümcü vd., 2015: 95) 

Kandıra’nın gerek sosyo-kültürel yapısı gerekse coğrafik dağılımı bakımından, yukarıda sıralanan 

modellerden birden fazla model uygulanması gerekecektir. Kandıra demografik bakımdan, nüfusu 48.937 
(http://www.nufusu.com/ilce/kandira_kocaeli-nufusu, erişim: 21.02.2016) olan ve Kocaeli-İzmit merkez 

başta olmak üzere dış göç vermektedir. Genç nüfusun arazilerin değerinin yüksek olması sebebiyle tarım 

yapmak yerine yüksek bedellerle satılarak gelir elde edilmesi sonucu, çoğunlukla yerel halktan emekli ve yaşlı 

nüfusun kalması ve gençlerin işsizlik sebebiyle ilçeyi terk etmesine sebep olmuştur. İlçede ve köylerinde 
denize kıyısı olan köylerde yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında çoğunlukla İstanbul’dan gelen yerli 

turistlere, küçük otel ve pansiyonlarda deniz turizmi hizmeti verilmektedir. Ancak kırsal turizm yapılabilmesi 

için; halkın bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi ile ilçeden istihdam amaçlı uzaklaşan genç nüfus göçünün 
engellenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İlçeye kurumların destek vererek, yatırımlar yapılmasını 

sağlamaları ve yine kamu yöneticilerinin bir an evvel turizm imar planlarını tamamlamaları gerektiğinin ifade 
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etmişlerdir. Yerel halk ile ilgili olarak, turizmin henüz sahil köyleri dışında bilinmediğini ve kırsal turizmin 

yapılabilmesi için mutlaka, halkın bilgilendirilip, ekonomik kazanımları olacağı anlatılıp, gerekli eğitim ve 
teşvikler ile ikna edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Üzümcü vd., 2015)”.  

 
Tablo 2. Kandıra Kırsal Turizmine Yönelik SWOT Analizi 

 Güçlü Yönler  Zayıf Yönler  

• Tarihsel geçmişi  

• İç ve dış pazar için 
lojistik avantajların bulunması 

• Kamuda turizm desteği  

• Turistlere sağlanan 
güvenli ortam  

• Kandıra halkı ve 
esnafın olumlu tutumu  

• Ekoturizm/Kırsal 
turizm için doğal kaynaklar ve 

bozulmamış doğal çevre  

• Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde yer alması ve güçlü 
belediyecilik desteği 

• Paydaşlar arasındaki 
işbirliğinin gelişmiş olması  

• Turistik ürün paketi oluşturamama, tanıtım ve pazarlama 
eksikliği  

• Mevsimsel ve aylık talep dalgalanması  

• Nitelikli turistik işletme yetersizliği  

• İşgücü yetersizliği  

• Tamamlayıcı hizmet işletmesi yetersizliği  

• Elektrik kesintilerinin yaşanması  

• İşletmelerde ve Kandıra’da turistlere yönelik aktivite 
yetersizliği  

• Dar ve virajlı yolların bulunması  

• Turizm bilgilendirme ofisinin bulunmaması  

• Hafta sonu tatillerinde taşıma kapasitesi sorunlarının 
yaşanması  

• Gastronomik zenginliklerin yeterince 
değerlendirilememesi  

• İmar ile ilgili sorunların çözülememiş olması  

• Nitelikli işgücü yetiştirecek eğitim kurumlarının 
Kandıra’da bulunmaması  

Fırsatlar Tehditler 

• Bölgenin farklı turistik 
aktivitelere olanak vermesi  

• Ekoturizmin/kırsal 
turizmin giderek daha popüler olması 

• Kırsal turizm 
potansiyeli olan bozulmamış doğal 
çevre, korunmuş kültürel doku gibi 

güçlü bir ürünü olması  

• Turizmle ilgili 
MARKA başta olmak üzere birçok 
kurum tarafından yapılan projeler, 
uygulamalar ve sağlanan teşviklerin 
bulunması  

• Yerel yönetimlerin 
turizm çalışmalarına yönelik ilgisi  

• Bölge imajının ucuz ve günübirlik tatil yeri olarak 
yerleşmesi  

• Sahil kısımlarında, çevre bozulmaları  

• Bilinçsiz yapılaşma  

• Bilinçsiz tarım ve hayvancılık faaliyetleri  

• Doğal çekiciliklere sahip alanlarda yapılan tahribat  

• Kırsal turizm mimarisi geliştirememe  

•  Benzer turistik ürünler sunan birçok farklı bölgenin 
bulunması  

•  Kontrolsüz alanlarda yaşanan katı atık sorunları ve çevre 
tahribatı  

•  Deniz odaklı turizm anlayışının yerleşmiş olması  

• Yoğun ev pansiyonculuğu faaliyetinin bulunması  

• Acentacılık faaliyetlerinin gelişmemiş olması  
 

Kaynak: Mehmet KAŞLI, Mehmet Oğuzhan İLBAN ve Aykut EKİCİ. Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesi Birliği Kandıra Turizm Master  Planı  2015-2023,  Kandıra Turizm Master Planı, Kandıra, 2014: 187-188. 
  

Üzümcü vd. (2015); Kandıra’nın tarım açısından çok iyi ekilebilir, verimli arazileri olmasına rağmen 
yeterince kullanılmadığı ya da kullanılanların bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı ve mevcut üretimin yöre 

halkının ihtiyacını karşılamaya yönelik, ekonomik getirisi az olan ürünlerle gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Kırsal turizm, Kandıra’nın doğal sosyal ve kültürel kaynaklarını ekonomik ve sosyal gelişmesine bir fırsat 
sunabilir. Kandıra’nın köklü bir geçmişten geldiğini, tarihi liman kalıntıları, kaleleri, korsan mağaraları vb. 

bulunduğunu, el sanatları için eşsiz örneklere sahip olduğu bilinmektedir. Kandıra ilçesinde sürdürülebilir 

kırsal turizm yapabilmek için Ağaçağıl köyü ile deniz turizmi potansiyeli olan  Bağırganlı Köyü ve Kefken, 

Kerpe, Cebeci, Sarısu, Pınarlı ile Kıncırlı köyü sayılabilir (Üzümcü vd., 2015)”. Bu anlamda Kandıra ilçesi ve 
köylerine yönelik, Tablo 2’de  bir SWOT analizi yapılarak Kandıra kırsal turizmi değerlendirilmiştir. 
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Kırsal turizm girişimciliği gerçekleştirilmesi için kamu yönetimi ya da öncü yatırımcılar 

beklenmektedir. Bu sebeple modellerden Deniz Feneri Modeli, Tematik Model ve Bölgeleme Modelinin 
birleşiminden oluşan bir Kandıra modeli oluşturulması gerekmektedir. Bu anılan modellerin Kandıra’da 

uygulanmasındaki öğeler ve öğeler arasındaki ilişkiler şekil 2’de şematik olarak gösterilmektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Kandıra Kırsal Turizm Modeli. 
 

Kandıra ilçesi, doksan köyüyle oldukça büyük ve gerek denize kıyısı ve bakir doğal kaynakları ile 

gerekse tarihi ve kültürel zenginliğiyle önemli bir destinasyondur. Özellikle İstanbul, Sakarya, Yalova ve 
Kocaeli gibi büyük sanayi kentlerine yakınlıkla önemli bir konumdadır. Bu sebeple yıllardır hafasonu ve yazın 

kısa sezonuyla deniz turizmine hizmet vermektedir. Son yıllarda ülkemizde artan kırsal turizm, eko-turizm, 

gastronomi turizmi gibi doğaya yönelik turizm türlerine elverişli olan Kandıra ilçesi, bu anlamda sürdürülebilir 
kırsal turizm uygulamaları ile Kandıra ve köylerinde kırsal kalkınmanın sağlanabilecektir. 

Üzümcü vd. (2015) ifade ettiği gibi Kandıra için özellikle sahile yakın ve kırsal dokusu bozulmamış ve 

tarımsal üretimi süren, Ağaçağıl köyünün geleneksel köy evleri, meydanı ve bozulmamış doğası ile müze köy 

niteliğinde olduğu ve  köyün kırsal dokusunun bozulmadan, sürdürülebilirlik anlayışı ile tematik bir  model ile 
kazandırılabilir.  Bu modelin en önemli unsurları yönetim, halk ve eğitim unsurlarıdır. Bu sürükleyici unsurlar 
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kırsal turizm ve diğer kitle turizm sektörünün çıktılarına etki edebilecek önemdedirler. Özellikle kırsal 

turizmde halkın beklentilerinin karşılanması ve turizmin gelişme evreleri de hesaplanarak ticari kazanç uğruna 
kültürel, sosyal, çevresel yapıya ve  tarım dışı faaliyetine ki o da kırsal turizme katılmasıyla kırsal 

alışkanlıklarına zarar vermeyecek sistem kurulmalıdır.  

 

SONUÇ  
 Sonuç olarak, Kandıra’nın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı bakımından incelendiğinde, Kandıra 

ilçesi ve köylerine uygun geliştirilebilecek turizm modeli karma bir model olacaktır. Kandıra’da halkın 

doğrudan bir kırsal turizm girişimciliği gerçekleştirilmesi pek mümkün olmaması sebebiyle Deniz Feneri 

Modeli, kamu yönetiminden ya da öncü girişimciler beklemesiyle Bölgeleme Modelinin, orijinal köy 

dokusunun yaşandığı Ağaçağıl köyü ile Tematik Modelin uygulanması gerekecektir. Bu sebeple bu modellerin 
birleşimi olan, Tematik Deniz Modeli adını verdiğimiz bir Kandıra modeli oluşturulması mümkün 

olabilecektir.  

Kandıra ve köylerinde, sürdürülebilir kırsal turizm yapılabilmesi için aşağıdaki öneriler getirilmiştir.  

• Kandıra ve köylerinde, kırsal turizm yapılabilmesi için, organik ürünlere olan talep ve 
bilinçli turist profili de dikkate alındığında, üretimde nicelikten çok niteliğe bakılması, bunun için 

yatırım ve teşvikler yapılarak, küçük aile çiftçiliğinin korunması gerekmektedir.  

• Ağaçağıl  köyü ve çevre köyler ile ilgili turizm projeleri üretilerek, restorasyon 

başlatılmalı ve köy evlerinde, ev pansiyonculuğu ve  yöresel yemekler ile organik ürünler üretilerek, 
satışı  teşvik edilmelidir. Yöredeki kadınların ve gençlerin, üretime çekilmeye çalışılması ve 

tarımsal ürünler (Manda yoğurdu, peynir, dartı, meyve-sebze, köy ekmeği) üretilmelidir. 

• Kandıra’da sahil köyleri dışında turizm bilinmemekte ve kırsal turizmin yapılabilmesi 

için halkın bilgilendirilmesi, eğitim ve teşvikler ile ikna edilmesi gerekmektedir (Üzümcü vd,2015). 

• Yerel halkın istihdam edilmesi ve yöresel el sanatlarının (Kandıra bezi, kandıra taşı 

vb.) hediyelik eşyalar ve özel ürünler üretilmelidir.  

• İlçedeki turizm imar planlarının ivedi olarak tamamlanması ve turizm yatırımlarının 
teşvik edilmesi kamu ve yerel yönetimlerce teşvik edilmelidir. 

• Kırsal turizme uygun ve açılması hedeflenen alanların, sürdürülebilirlik anlayışıyla, 

kitle turizminden uzak pazarlanması sağlanmalıdır.  

• Tamamlayıcı hizmet işletmelerinin sayısını artırmak (KMP, 2014). 

• Yöre halkını teşvik edebilmekte örnek oluşturabilecek otantik köy evlerinin ve köy 

meydanının gerekli alt ve üst yapı eksiklerinin giderilerek, örnek olacak şekilde kamu ya da yerel 
yönetimler öncülüğünde restore edilerek,  kırsal turizme açılması sağlanmalıdır. 

• Kandıra bezi, Kandıra taşı  işçiliğinin korunması ve  Kandıra'ya özgü yerel lezzetlerin 

yeterli miktar ve kalitede üretilmesi sağlanmalıdır. 

• Yerel yönetimler, üniversite ve paydaş olabilecek kurum ve kuruluşların işbirliği içinde olması 

ve işletmecilere ve yerel halka kırsal turizm konusunda eğitim verilmelidir. 
Sürdürülebilir kırsal turizm için  karar vericilerin plancıların, turizmin sadece ekonomik boyutunu  

değil, doğal, sosyal ve kültürel çevre boyutunu da dikkate almalı, tarafların beklentilerini hesaba katarak 

aktivite, ürün planlaması ve geliştirilmesinde ve yönetiminde katılımcı ve sürdürülebilir anlayışları 

benimsemesi  hassas kırsal alanlar  ve kırsal yaşamdakiler için önemli yararlar getirebilir.  
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı alternatif turizm kavramında yaşanan karmaşıklığın giderilmesine yönelik ilgili 
alana katkı sağlamaktır. Çalışmada öncelikle alternatif kavramının etimolojik kökleri ortaya konulmaya 

çalışılmış, daha sonra turizm literatüründe alternatif turizmin kavramsal analizi konuyla ilgili çalışmalardaki 

ilgili kavramın hangi anlamlarda ve nasıl kullanıldığı derinlemesine irdelenmiştir. Yapılan literatür incelemesi 
sonucunda alternatif turizm veya alternatif turizm çeşitleri yerine turizm çeşitleri ifadesinin daha uygun bir 

seçenek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca alternatif turizmin kavramsallaştırılmasında temel dayanak 

noktası olarak kullanılan kitle turizminin alternatifi bakış açısının bazı boyutlarıyla eksik kaldığı tespit 
edilmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer önemli sonuç sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 

felsefesinin benimsenmesi alternatif turizm gelişiminin temel odak noktasını oluşturmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Alternatif, alternatif turizm, alternatif turizm çeşitleri, turizmde çeşitlilik. 

 

IS IT ALTERNATIVE TOURISM OR DIVERSITY IN TOURISM?: A 

CONCEPTUAL EVALUATION 

ABSTRACT 

The aim of this study is to contribute to the tourism literature to overcome the complexity in the concept 

of alternative tourism. The study primarily has tried to put etymological roots of the term of alternative forward, 

then the conceptual analysis of alternative tourism in the related literature has been presented and an in-depth 
analysis has been made to reveal in what sense and how the alternative tourism term is used in the literature. 

In the end of the literature review, it has been concluded that alternative tourism forms is more favourable 

option than alternative tourism. In addition, it has been found that the mass tourism, which is used a base to 
conceptualize alternative tourism term, is incomplete from some dimensions of alternative point of view. 

Another important result of the study is that sustainability and adoption of the philosophy of sustainable 

development form the main focus of point of the development of alternative tourism forms. The participation 
of all stakeholders in the development of alternative tourism forms should be adopted as a basic principle.  

Keywords: Alternative, alternative tourism, alternative tourism forms, diversity in tourism. 

 

1. GİRİŞ 
 

Alternatif turizm 1980’lerde kültürel miras ve sürdürülebilir gelişme ile birlikte moda haline gelmiş 
kavramlardan birisidir. Gerçekleşmesi mümkün olan bir şey veya bir metafor kullanılarak “Truva Atı” olarak 

da kritiği gerçekleştirilen alternatif turizm kavramı, günümüzde hala tartışılan bir olgudur (Butler, 1990). 

Literatürde birçok araştırmacı tarafından kitle turizminin zıttı olarak değerlendirilen alternatif turizm kavramı, 
bu kapsamda doğaya duyarlı veya sürdürülebilir ilkelere göre geliştirilmesi gerekli turizm çeşitleri olarak da 

mailto:ahmetbaytok@aku.edu.tr
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ifade edilmektedir. Bununla birlikte “Alternatif (alternatif-ive)” kelimesi, etimolojik açıdan 

değerlendirildiğinde; “iki olasılık arasında seçim” veya “biri olmadığında yerine kullanılacak diğer şey/ikame” 
olarak da ifade edilmektedir. Bu noktada alternatif turizm; kitle turizminin yoğunlaştığı 3S’nin, mevsimsellik 

ve mekânsal yoğunlaşma gibi sorunlarının çözümü olarak mı? Yoksa belli bir bölge de var olan temel turizm 

çeşidi dışında gelişme potansiyeli bulunan diğer turizm çeşitlerinin geliştirilmesi olarak mı görülmelidir? 
Sorularından hangisinin cevabı olduğu kafa karıştırıcı ve kavramsal düzeyde açıklanması gereken bir durum 

olma özelliğini sürdürmektedir. Alternatif turizmin kavramsal ve uygulama düzeyinde ne anlam ifade ettiğine 

yönelik katkı sağlayacak sorulardan biri de söz konusu kavramla; bir bölgedeki ana turizm faaliyetinin 

alternatifi olan/olacak (yerine geçebilecek/ikamesi) bir turizm çeşidinin yerine tercih edilen/edilecek diğer bir 
turizm çeşidi mi kastedilmektedir? Sorusunun açıklığa kavuşturulması/cevaplanması olacaktır. Tüm bunlara 

ilave olarak söz konusu bu kavram yerine direkt kastedilen turizm çeşitlerine odaklanmak mı daha doğru 

olacaktır? Söz konusu bu soruların yanıtlanmasına yönelik çalışmalar ilgili kavramının açıklığa 
kavuşturulması bakımından önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı alternatif turizm kavramında 

yaşanan söz konusu bu karmaşıklığın giderilmesine yönelik ilgili alana katkı sağlamaktır. Çalışma, alternatif 

turizm kavramının ayrıntılı olarak tanımlanmasına ve anlaşılmasına yönelik yukarıda belirtilen sorulara cevap 
arama uğraşı içerisindedir. Bu çerçevede, çalışmada öncelikle alternatif kavramının etimolojik kökleri ortaya 

konulmaya çalışılmış, daha sonra turizm literatüründe alternatif turizmin kavramsal analizi konuyla ilgili 

çalışmalardaki ilgili kavramın hangi anlamlarda ve nasıl kullanıldığı derinlemesine irdelenmiştir. Söz konusu 

bu incelemeler sonrasında çalışmada,  alternatif turizmin esasında ne anlam ifade ettiği veya ne anlamda 
kullanılabileceğine yönelik çeşitli kavramsal modeller/öneriler ortaya konmuştur. Araştırma, özellikle 

alternatif turizm olgusunun kavramsal açıdan anlaşılmasına katkı sağlaması açısından önemli olmakla birlikte, 

konuyla ilgili gerçekleştirilecek çalışmalarda kavramının kullanılmasında ortak bir kanı geliştirilmesi 
açısından da fayda sağlayacaktır. 

 

2. ALTERNATİF KAVRAMI 

 
Alternatif Fransızca bir kelimedir. Fransızca alternatif-ive (sırayla değişen, seçenek, almaşık) 

kelimesinin kökeni Latince “alter” (öbür, öteki, başka) sözcüğünden türetilen  “alternare” (sırayla değişmek, 

bir o bir öbürü olmak) fiilidir (Etimoloji Türkçe Sözlük, 2016). İngilizce “alternative” kelimesinin sıfat ve isim 

olarak orijin kaynakları Latince ve Fransızca alternatif-ive kelimeleridir (www.oxforddictionaries.com). 
İngilizce alternatif kelimesinin sıfat olarak kökeni 1580’lerde ortaçağ Latince’sinde “alternativus” Latince’de 

“alternatus” ve “alternare” (fiil olarak “alternate”) kelimesinin geçmiş zaman sıfatı ve fiilidir. İlgili 

kelimelerin anlamı “birini sunmak veya seçilebilir herhangi iki şey” olarak ifade edilmektedir. Alternatif 

kelimesinin bu anlamda güncel kullanımı ilk olarak 1970’lerde medyada “alternatif enerji” bağlamında 
gerçekleşmiştir. Alternatif kelimesinin isim olarak kökeni 1620’li yıllarda retorikte (söz bilimi) ortaçağ 

Latince’sindeki “alternativus”(alternatif kelimesinin sıfat hali)1800’li yıllardan sonra ise eylemler ve objeler 

için “seçilebilir herhangi iki şey”dir. (http://dictionary.reference.com). Alternatif kelimesi Oxford sözlüğünde 

(2016) sıfat olarak “bir veya daha fazla şeyden biri, bir diğer seçenek veya imkân olarak mevcut olan” isim 
olarak ise “iki veya daha fazla mevcut ihtimallerden biri” olarak ifade edilmektedir. Başka bir sözlükte ise isim 

olarak “bir seçim yapma ihtimali, özellikle iki şey, hareket vs. arasında” olarak ifade edilmektedir 

(http://dictionary.reference.com). Oxford Sözlüğü’nde (2016) alternatif kelimesinin eşanlamlısı sıfatlar 

(different-farklısı, other-diğeri, another-bir diğeri, replacement-yerine geçen, fill-in-yerini dolduran, surrogate-
yerine geçen vb.), isimler ise (option-seçenek, choice-tercih,seçenek, other possibility-diğer olasılık, 

substitute-ikame vb.)’dir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde alternatif kelimesi isim olarak “seçenek”, sıfat olarak 

ise “değişik”, “farklı” ve “karşı” olarak ifade edilmektedir (TDK, 2016). Alternatif kelimesinin Etimolojik 
kökeni incelendiğinde günümüzde özellikle turizm sektöründe kelimenin bir turizm çeşidi olarak kullanımında 

yaşanan karışıklığın sebebi ve kelimenin zıtların birleşimi veya tezat (oxymoron) olarak neden ifade edildiği 

daha açık anlaşılmaktadır. Özellikle sıfat ve isim olarak İngilizce eşanlamlı kelimeler dikkate alındığında bu 

daha açık görülmektedir. Çünkü eşanlamlı kelimelerin anlamlarına bakıldığında bazılarında alternatif ile her 
iki olasılığın aynı anda mevcudiyeti ve geliştirilmesi söz konusu olabilir anlamı çıkarken, bazılarında ise 

birbirinin yerine geçen veya diğerinin yerini dolduran olarak anlaşılmaktadır.  

http://www.oxforddictionaries.com/
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3. ALTERNATİF TURİZMİN KAVRAMSAL ANALİZİ 

 
Alternatif turizmin doğuşu: Alternatif turizm 1980’lerde miras ve sürdürülebilir gelişme ile birlikte 

moda haline gelmiş konulardan birisi (Butler, 1990; Weaver, 1991;Leksakundilok, 2004) olsa da bu kapsamda 

değerlendirilen turizm çeşitleri (dini turizm, eğitim turizmi vb.) dikkate alındığında geçmişi ortaçağ hac 

yolculuklarına ve grand tur’a kadar uzanmaktadır (Weaver, 2006:38-39). Alternatif turizmin bir fikir veya 
felsefe olarak ortaya çıkışının nedenlerini modernleşme ve bunun turizme yansımalarında görmek 

mümkündür. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma alternatif turizmin olgusunun 

değerlendirilmesinde öncelikle dikkate alınması ve birlikte incelenmesi gereken konulardır (Kozak, Evren ve 
Çakır, 2013: 17). Farklı araştırmacıların (Clarke, 1997; Sharpley, 2000; Weaver, 2006; Jafari, 1989,2001;) 

turizmde sürdürülebilirlik ile ilgili yaklaşımları alternatif turizm olgusunun ortaya çıkışının zaman ve 

nedenlerini ifade etmektedir. Clarke (1997)’ın sürdürülebilir turizm konumlandırmasındaki sektörün olumsuz 
etkilerini azaltmasını sağlayacak amaçları gerçekleştirmeyi ele alan hareket ve yaklaşma yaklaşımları, 

Sharpley (2000)’in kalkınma teorilerinden yerel halkın turizm kalkınmasına katılımını öneren alternatif 

kalkınma teorisi, Weaver (2006: 25)’ın sürdürülebilir turizmin gelişimi için tanımladığı ideal tiplerden 

bütüncül yaklaşımı benimseyen kapsamlı sürdürülebilir turizm tipi (çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik 
etkileri aralarında eşitlik gözetme) ve turizmin 1950’li yıllardan itibaren günümüze kadar gerçekleştirdiği 

dönüşümleri dört dönem  (taraftarlık, uyarıcı, adaptasyon ve bilgi-odaklı) olarak sınıflandıran Jafari 

(1989,2001)’nin adaptasyon dönemi (1970-1980’ler) alternatif turizmin ortaya çıkış dönemini ve nedenlerini 
açıklamaktadır. Alternatif turizm literatürü incelendiğinde Jafari’nin adaptasyon dönemi alternatif turizmin 

doğuş dönemi olarak ifade edilmektedir. Araştırmacıya göre Uyarıcı dönem turizmin potansiyel olumsuz 

etkilerini tanımlamış ancak bu olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılacağı veya bunlardan nasıl korunacağını 
açıkça belirtmemiştir. Bu durumlar 1970 ve 1980’lerde adaptasyon döneminde tartışılmaya başlanmıştır. 

Alternatif turizm olgusu bu dönemde kitle turizmine alternatif olarak antitez şekilde sunulmuştur. Alternatif 

turizm kitle turizminin zıttı olarak dışsal sahiplikli büyük ölçekli işletmeler yerine yerel sahiplikli küçük ölçekli 

işletmeleri desteklemiştir (Akt. Weaver 2006: 4-10). Cohen (1987) ise alternatif turizmin modern tüketim 
anlayışına ve üçüncü dünyanın sömürülmesine bir reaksiyon, karşıt kültür olarak ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Modern tüketim anlayışına reaksiyon olarak gelişen karşıt kültür alternatif yaşam stili olarak 

kendini göstermekte ve bu amaçlı seyahat edenler kendilerini gezginci, seyyah, bazıları ise sırt çantalı, serseri 
veya hippi olarak tanımlamakta turist olarak görmemektedirler. Üçüncü dünyanın sömürülmesine reaksiyon 

ise yeni koloniler kurma yoluyla yerel kaynakların kullanılması ancak elde edilen faydaların gelişmiş ülkelere 

aktarılmasına karşılık daha düşük ölçekli ve yerel sahiplikli alternatif kalkınma yaklaşımlarının 

benimsenmesidir. Bu iki yönelim alternatif turizm çeşitlerinin gelişimini desteklemiştir. Ancak Cohen (1987) 
karşıt kültür kapsamında seyahat edenlerin yerel halk özellikle gençler üzerinde olumsuz etkilerinin 

bulunduğuna dikkat çekmekte ve bunun kitlesel turizmin sorunlarını çözmek yerine yeri sorunlar 

oluşturduğuna vurgu yapmaktadır. Bu doğrultuda karşıt kültür yerine ilgili alternatif turizmin hem kitle turizmi 
hem de sırt çantalı turizme alternatif olarak geliştirilmesini önermektedir.  

Turizm kalkınması hem arz hem de talep odaklıdır (Liu, 2003:462).  Modern dönemin sosyal değerler 

sisteminin oluşturduğu standart ve kitlesel talebin, post-modern dönemde bireyci düşünce ve davranış tarzları 
doğrultusunda yeniden şekillenmesi ucuz ve aynı özellikte tatiller yerine alternatif çekim alanlarına yönelimi 

sağlamıştır. Bu doğrultuda alternatif turizm kitle turizminin üretim ve satış odaklı yaklaşımının aksine tüketici 

odaklı yeni yaklaşımın sonucu ve nedenidir (Kozak, Evren ve Çakır, 2013: 17). Şekil 1’de alternatif turizmin 

ortaya çıkışının nedenleri gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde turizmin 1950’lerde modernleşme dönemi ile 
evrimleşmeye başladığı görülmektedir. 1960’lı yıllar modernleşme dönemi 1970’li yıllar alternatif gelişme 

zamanı, 1980’ler yeni liberal, serbest pazar ve ekonomik büyüme modelleri dönemi ve 1990’larda 

sürdürülebilir gelişme ile modernleşmenin alternatif fikirlerinin hâkim olduğu dönemlerdir (Leksakundilok, 
2004:96).  
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Şekil 1. Alternatif Turizmin Doğuşu ( Leksakundilok, 2004:97) 

Albayrak (2013:32-38), alternatif turizmin ortaya çıkmasındaki temel amacı insanların her geçen gün 
farklılaşın seyahate ilişkin beklentilerine daha iyi cevap vermek ve ülkelerin turizme kaynaklık edecek 

potansiyellerini daha iyi kullanmalarını sağlamak ve bu yolla ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını 

arttırmak olarak ifade etmektedir. Araştırmacıya göre ülkeler arasında yaşanan rekabet, mevsimselliğin 
ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması, kültürel kimliğin korunması, değişen turist profili, kısa 

tatiller ve hafta sonlarının değerlendirilmesi kapsamında alternatif seçenekler sunulması, gelir düzeyi düşük 

turistler için seçenekler oluşturma, aile yapısında meydana gelen değişimlere paralel olarak gençlerin 

sorumluluk alma, kendine gerçekleştirme ve sosyal gelişimlere katkı sağlama amaçlı aileleri tarafından gençlik 
turizmi, kamp ve karavan turizmi, spor turizmi gibi etkinliklere katılımlarının desteklenmesi alternatif turizm 

formlarının geliştirilmesi için katalizör görevi gören diğer nedenlerdir. Kozak ve Bahçe (2012:98) yukarıda 

sayılanlara ilave olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) gibi kuruluşların 

alternatif turizm türlerini teşvik edici çalışmalarda bulunmalarını ve Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi 

yapıların küçük girişimcilik politikalarını finansal açıdan desteklemelerini alternatif turizmi ortaya çıkaran 
nedenler olarak ifade etmektedirler. 

Gelişim Dönemi 

(Gelişim Modeli) 

Modernleşme 
Geleneksel 

Turizm 
(Çoğunlukla 
kitle turizmi) Sürdürülebilir 

Gelişme 

I. ve III. Dünya 

arasında tarihi 

eşitsizlikler 

(Fernandes 1994; 

Mowforth and Munt, 

2003). 

Post-modern 

kültür veya 

gezginler pazarı 

trendi 

(Krippendorf, 1987; 

Mowforth and 

Munt, 2003; 

Weaver and 

Lawton, 2002). 

 Gelişimde 

ekonomik büyüme 

modelinin 

başarısızlığı: 

fakirlik hala 

mevcuttur 

(Ashley et al., 

2001). 

Geleneksel turizmin 

etkisi (koruma 

üzerine)  

(Cater, 1993; Cooper 
and Ozdil, 1992; 
Fennell and Smale, 
1992; France, 1997; 
Mowforth and Munt, 
2003; Rosenow and 
Pulsipher, 1979; 
Wheller, 1991). 
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Alternatif Turizm 
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Yoksul 
Yanlısı 
Turizm 
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Turizm 
(Yumuşak) 

Macera 
Turizmi 

Ticari Fuar 

Turizmi 
Eğitim 

Turizmi 
Ekoturizm
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Alternatif turizm kavramı ve tanımı: Alternatif turizm 1980’lerde kitle turizminin turizmin gelişiminde 

neden olduğu sorunlara çözüm olarak ortaya çıkmıştır (Wearing ve Neil, 2009:2). Özellikle dengesiz gelişme 
ve paydaşların turizmin gelişiminden sağladıkları faydaların eşit dağıtılmaması (özellikle yerel halkın), 

alternatif turizm çeşitlerinin temel çıkış nedenleridir. Krippendorf (1982) turizm politikalarında sadece 

ekonomik ve teknik zorunluluklara odaklanılması yerine, bozulmamış alanlara yönelik talebin kontrol edilmesi 
ve yerel halkın ihtiyaçlarının dikkate alınmasının gerekliliğine vurgu yapılması zorunluluğunu alternatif 

turizmin geliştirilmesindeki felsefenin odak noktaları olduğunu belirtmektedir (Akt. Fennell,2002:9). Dernoi 

(1988) Alternatif turizmin temel amacının yerel halk ve ziyaretçiler arasında direk kişisel/kültürel karşılıklı 

iletişim kurmak ve bu yolla birbirlerine karşı anlayış geliştirmek olduğunu belirtmektedir (Akt. Wearing ve 
Neil, 2009:3). Cohen (1987:13) bir şey alternatif olarak tanımlandığında temel sorunun Ne için alternatif? 

sorusu olduğuna dikkat çekmekte ve alternatif turizmin farklı şeylere alternatif olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmacı bu nedenle kavramın ilgili her ne ise o anlamda kullanıldığını vurgulamaktadır.  
Alternatif turizm tanımı ve terminolojisi tartışmalı bir konudur (Wearing ve Neil, 2009:2). Bu kavramın 

genel ve kapsayıcı bir terim (generic) olmasından kaynaklanmaktadır (Fennell:2002). Örneğin kitle turizminin 

alternatifleri alternatif turizm, sorumlu turizm, yeni turizm, yumuşak turizm, düşük etkili turizm, özel ilgi 
turizmi ve sürdürülebilir turizmdir (Higgins-Desbiolles, 2008; Albayrak, 2013;). Başka bir bakış açısında ise 

uygun, çevreye duyarlı, yumuşak, sorumlu, insandan insana, kontrollü, küçük ölçekli (cottage) ve yeşil turizm 

alternatif turizm formları olarak belli bir destinasyonda kitle turizmine alternatif uygun çeşitler olarak 

tanımlanmaktadır (Weaver, 1991;Fennell, 2002 ;Wearing ve Neil, 2009).  
Bu doğrultuda alternatif turizm kitle turizminden daha esnek üretim ve organizasyon sistemlerine doğru 

geçişin ürün formu olarak görülebilir. Günümüzde bazı gelişmekte olan ülkelerde alternatif turizmin 

geliştirilmesi turizmde post-fordizmin güzel bir örneği (Leksakundilok, 2004:98) olarak görülmektedir. 
Alternatif turizm ilk dönemlerinde sınırlandırıcı bir fikir olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Dernoi 

(1981) alternatif turizmi ziyaretçilerin yerel halkın evlerinde konakladıkları turizm çeşidi olarak 

tanımlamaktadır (Akt. Weaver, 2006:39). Alternatif turizm genel olarak ise “yerel halk ve misafirlerin olumlu 

yönde karşılıklı etkileşimini ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân sağlayan doğal, sosyal ve toplumsal 
değerlerle uyumlu turizm formları” olarak tanımlanmaktadır (Eadington ve Smith 1992:3, Akt. Leksakundilok, 

2004:95). Kozak ve Bahçe (2012:96) “kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltan ve turizm gelirlerinin dengeli 

ve yerel halka öncelik verecek şekilde dağıtarak refah seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunan, turizmden 
gelir akışını daha geniş zaman ve kesimlere yayan turistik ürün ve hizmetler içeren turizm çeşidi” olarak ifade 

etmektedirler. Alternatif turizm literatürü ve tanımları incelendiğinde paydaşları olarak yerel halk, yerel kültür, 

turizm sektörü, kamu idaresi, doğal çekicilikler ve turistler sayılabilir (Şekil 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.Alternatif Turizmde Paydaşlar 
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Temel kavramsal bilgiler ve alternatif turizm-kitle turizmi karşılaştırmasındaki alternatif turizme ait 

kriterler dikkate alındığın alternatif turizmin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Kozak ve 

Bahçe, 2012; Wearing ve Neil, 2009:5): 

- Daha küçük ölçeklidir. 

- Yerel halka öncelik tanır. 

- Doğal, tarihi ve kültürel kaynakları koruyan ve taşıma kapasitesini dikkate alan bir gelişim gösterir. 

- Gelişim sürecinde tüm paydaşların katılımını öngörür. 

- Alternative turizm ürünleri sürdürülebilir gelişimin felsefesine uygun olarak, hem yerel halkın hem de 

tüketicinin yaşam kalitesini arttıracak nitelikte olmalıdır. 

- Alternative turizmde sosyal ve fiziksel kapasitesi ile ekonomik rasyonellik uyumu önemlidir. 

- Yerel halk ile turistler arasında pozitif etkileşimi öngören, doğal, sosyal ve toplumsal değerlerle tutarlı 

çevre bilincini ön planda tutar. 

- Kitlesel hareketler yerine küçük gruplar veya bireysel turizm faaliyetlerini ön planda tutar. 

Alternatif turizm türleri veya çeşitleri: Alternatif turizm kavramsal olarak tek bir turizm çeşidi gibi 
algılansa da gerçekte bir yönelim olarak karmaşık ve kapsamlı bir fenomen olarak ekoturizm, sürdürülebilirlik, 

toplum temelli turizm, fuar turizmi, yoksulluğu önleme turizmi, yerli özgün turizm, gönüllü turizm, eğitim 

turizmi gibi farklı turizm formlarını ifade etmektedir (Weaver, 1991; Leksakundilik, 2004;Higgins-Desbiolles, 
2008;). Bu nedenle bir turizm çeşidinin alternatif turizm çeşidi olarak sınıflandırılması çoğunlukla ilgili ürünün 

sürdürülebilirlik ilkelerine göre geliştirilme potansiyeli belirleyici olmaktadır. Weaver (2006) çekicilikler, 

konaklama işletmeleri veya motivasyon kriterlerinin alternatif turizm olarak tanımlamada belirleyici olduğunu 

belirtmekte ve alternatif turizm olarak tanımlanan herhangi bir turizm çeşidinin bu üç kriterden birisine daha 
yakın olabileceği gibi farklı kriterleri bir arada gerektirebileceğine dikkat çekmektedir (Şekil 3). 

Araştırmacının bu noktada dikkat çektiği hususlardan birisi işletmelerin ürünlerini pazarda açık olarak 

alternatif turizm olarak konumlandırmalarıdır. Çünkü bazı ürünler hem alternatif hem de kitle turizmi olabilir 
(örn. ekoturizm, tarihsel yeniden canlandırmalar). Bir diğer husus her alt çeşit içsel değişkenleri ile üçgende 

farklı pozisyonlara düşebilir. Örneğin Antarktika bilimi üzerinde uzmanlaşmış alternatif kruvaziyer 

seferlerinde, uzmanlaşma belli bir çekiciliği (Antarktika) ve motivasyonu  (bilimle ilgilenme) yansıtır.    
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Şekil.3.Alternatif Turizm Şekilleri 

Kaynak.Weaver 2006:40. 

 

Bu noktada Cazes (1989)’in dikkat çektiği bir diğer husus alternatif turizmin ideal tiplerini belirleyen 

kriterler ölçüt olarak kullanıldığında herhangi bir turizm çeşidinin alternatif olarak bu tiplerin tümünü 
karşılamasının zor olduğudur (Akt.Weaver,2006: 41). Alternatif turizm çeşitlerinin özelliklerini tanımlama 

için kullanılan kriterler pazar, çekicilikler, konaklama, ekonomik statü ve yasal düzenleme olarak beş grupta 

toplanabilir. Tablo 1’deki alternatif turizmin ideal tipleri kriterler açısından değerlendirildiğinde bir turizm 
çeşidinin alternatif turizm formlarında konumlandırılabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği 

belirlenmiş olmaktadır.  

 

4. ALTERNATİF TURİZM KİTLE TURİZMİ KARŞILAŞTIRMASI 

 
Birçok araştırmacıya göre alternatif turizm olgusunun ortaya çıkışında kitle turizminin turistler, yerel 

halk ve diğer paydaşlar üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler temel belirleyicidir (Cohen, 1987: 13; Jovicic, 

2014). Kitle turizmi genel olarak çok sayıda turistin önceden hazırlanmış ve iyi organize edilmiş paket tur 
düzenlemeleri ile yaygın turizm işletmelerinde ucuz olarak ulaştığı, konakladığı ve eğlendiği modern turizmi 

ifade eder. Alternatif veya özel ilgi turizmi ise kitle turizminin kitlesel hareketinin neden olduğu tahribata tepki 

Cazibe Yönelimli 

Kentsel Miras Turizmi 

Tarihsel Yeniden Canlandırmalar 

Yeniçağ Yerleşimleri 

Eğitim Turları 

Eko-turizm 

Yaşlılar Hosteli 

Politik Turizm 
Feminist Seyahat 

Eğitim Turizmi 

Gönüllü Turizm 

Dini ve Ruhani İnzivalar 

Sırt Çantalılar 

Alternatif Gemi ve Yelkenli Seyahatleri 

ve  
Yük Gemileri 

Aile Yanında 
Konaklama 

Misafirhaneler 

Motivasyon/Pazar 

Yönelimli 

Konaklama 

Yönelimli 

Tatil Çiftlikleri 
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olarak sınırlı ölçekli, düşük etkili, toplum temelli ve duyarlılığı veya eğitimi yüksek kişilerin katıldığı 

antitezidir (Weaver, 1991: 415; Weaver, 1995:595;Higgins-Desbiolles, 2006:198;).  
Tablo 1. kitle turizmi ve alternatif turizmin alternatif turizm kriterleri bağlamında karşılaştırmasını 

göstermektedir. Tablo incelendiğinde pazar açısından alternatif turizm çoğunlukla dışa dönük insanların özel 

ilgi alanlarına göre, tercih ettiği, konaklama süresi uzun ve mevsimselliği olmayan bir yapıdadır. Çekicilikler 
açısından alternatif turizm özgün ve ticarileşmemiş ve yerel halk ile turistlerin iletişimini teşvik eden turizm 

çeşitleridir. Konaklama açısından alternatif turizm çoğunlukla küçük ölçekli, yerel mimaride ve çoğunlukla 

yerel halk tarafından işletilen düşük yoğunluklu pazarı olan turizm çeşididir. Ekonomik statü açısından 

alternatif turizm çeşitlerinde yoğunluğun azlığına bağlı olarak turizm gelirleri düşük gerçekleşmektedir. 
Bununla birlikte sahiplik yerel halkta olduğu ve hizmet üretimi amaçlı yerel kaynaklar kullanıldığı için 

sızıntılar az olmaktadır. Bir diğer olumlu gelişme kitle turizminde pansiyon tipi çoğunlukla her şey dahil 

sistemi olduğu için yerel halkın turizmden temel gelir kaynağı olan dolaylı harcamalar az gerçekleşirken, 
alternatif turizmde konaklama işletmesi dışında da harcama eğilimi yüksek olduğu için çarpan etkisi yüksek 

gerçekleşmektedir. Bir diğer husus turizme ekonomik getiri olarak bağlılık tamamlayıcı bir gelir kaynağı 

olduğu için kitle turizmi kadar fazla değildir. Bu husus turizmin sektörel dalgalanmalarından oluşacak olumsuz 
etkinin alternatif turizmde sınırlı gerçekleşmesi durumunu ortaya çıkaracaktır.  Yasal düzenleme boyutunda 

kontrol dışsal değildir. Yerel halkın turizmin bölgesel gelişiminde söz sahibi olması sektörün sürdürülebilir 

gelişimine ve özellikle doğal kaynakların korunmasına olumlu etki yapmaktadır. Bu noktada yasa 

düzenlemelerin sıkılığı önemlidir. Planlama kısa dönemli karlar değil uzun dönemli sürdürülebilir kullanıma 
odaklıdır. Tablo 1’de gerçekleştirilen karşılaştırma birçok kaynakta farklı şekillerde olsa da özünde benzer 

şekilde vurgulanmaktadır (Weaver 2006).   

Tablo 1. Sürdürülemez Kitle Turizmi ve Bilinçli Alternatif Turizm İdeal Tipleri 

Özellikler Sürdürülemez Kitle Turizmi Bilinçli Alternatif Turizm 

Pazarlar 

-Bölümlendirme 

-Hacim ve biçim 

-Kalış süresi 

-Mevsimsellik 

-Kaynaklar  

 

İçe-dönükten orta merkezli 

Yüksek paket turlar 

Kısa 

Belirgin yüksek ve düşük sezon 

Bir veya iki hâkim pazar 

 

Dışa-dönükten orta merkezli 

Düşük özgün organizasyonlar 

Genişletilmiş 

Belirgin olmayan mevsimsellik 

Hâkim olmayan pazarlar 

Çekicilikler 

-Karakter 

-Vurgu 

-Yönelim  

 

Genel amaçlı yapılmış 

Yüksek oranda ticarileşmiş 

Sadece turistler veya öncelikli 

 

Kendine has önceden var olan 

Ilımlı ticarileşmiş 

Turistler ve yerel halk 

Konaklama 

Büyüklük 

Alansal dağılım 

Yoğunluk 

Mimari 

Sahiplik  

 

Büyük ölçek 

Açık ve belirgin turizm bölgeleri 

Yüksek 

Zorla sokulan uluslararası tarz 

Yerel olmayan işletme 

 

Küçük ölçek 

Açık olmayan turizm bölgeleri 

Düşük 

Rahatsız edici olmayan yerel tarz 

Yerel topluluk veya küçük işletme 

Ekonomik Statü 

Turizm gelirleri 

Bağlantılar 

Sızıntılar 

Çarpan etkisi 

Turizmin rolü 

 

Yüksek 

Yerel olmayan sektörler 

Yüksek 

Düşük 

Hâkim  

 

Düşük 

Yerel sektörler 

Düşük 

Yüksek 

Tamamlayıcı  

Yasal Düzenleme 

Kontrol 

Miktar 

İdeoloji 

Vurgu 

Zamansal çerçeve 

 

Yerel olmayan işletme 

Düşük 

Serbest pazarlar 

Ekonomik büyüme, kar 

Kısa dönem 

 

Yerel toplum 

Yüksek 

Kamu müdahale 

Toplumun iyiliği, refahı 

Uzun dönem 

Kaynak.Weaver 2006:40. 
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Ancak bazı araştırmacılar (Butler, 1990,1999; Weaver,1991; Weaver ve Lawton,1999; Weaver, 2011)  

teorik temelli bu ayrımın gerçekte paydaşların beklenti ve yönelimlerini dikkate almadığını ve kitle turizmine 
atfedilen olumsuz imajın iyi irdelenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. Butler (1990) öncelikle alternatif 

turizm ve kitle turizmi karşılaştırmasında yapılan iyi ve kötü ayrımının çok kesin çizgilerle belirlenmesinin 

eleştirisini yapmaktadır. Alternatif turizmin uygun turizm olarak adlandırıldığını vurgulayan araştırmacı bu 
noktada: Neye göre uygun? sorusunun sorulması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin alternatif turizmde 

vurgulanan ziyaretçi tipinin uzun konaklayan, yüksek para harcayan, bağlı, yüksek eğitim düzeyine sahip, 

varlıklı, yetişkin (olgun) ve muhtemelen beyaz insanlar olarak tanımlanması veya tercih edilmesi ne kadar 

gerçekleştirilebilir bir durumdur. Bir diğer durum taşıma kapasitesine bağlı girişlerin sınırlandırılması 
paydaşlar açısından ne kadar kabul edilebilir bir durumdur. Bu durumun gelirlerin azalmasına neden olması, 

bazılarının işlerini kaybetme olasılığı işletmeciler ve yerel kamu idaresi tarafından kabul edilebilir mi?  

Araştırmacıya göre alternatif turizm kitle turizminin yerine değil kendi doğruları içinde geliştirilmesi gereken 
uygun bir turizm formudur. Bu nedenle alternatif turizmin geliştirilmesi kitle turizminin olumsuz etkilerini 

sayarak değil, öncelikleri ve alan ve yerel halkın ihtiyaçlarını belirleyerek, destinasyon çevresinin (insan ve 

fiziksel) kapasite sınırlarını belirleyerek ve potansiyel pazarların reaksiyonlarına göre gerçekleştirilmelidir. 
Sonuçta eğer hiç turist yoksa alternatif turizm etkili değildir. Butler (1999)’ın bir diğer eleştirisi  “yeşil” ve 

“alternatif” turizm formlarının sadece sürdürülebilir turizm olarak görülmesidir. Araştırmacı bu yaklaşımın 

kitle turizmini otomatik olarak sürdürülebilir gelişme ilkelerinin uygulanamayacağı bir turizm çeşidi olarak 

konumlandırma hatasına düştüğünü vurgulamaktadır. Bu yaklaşımının iki sebepten dolayı problemli olduğunu 
belirten araştırmacı öncelikle tüm turizm türleri, doğaya duyarlı formlarda dahil olmak üzere, geliştiği bölgede 

her ne kadar ölçeği küçük olsa da toplam etkisi ile bölgenin dengesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. 

Örneğin kırılgan bölgelere yönelik gerçekleştirilen eko-turizm faaliyetleri katılımcı sayısı sınırlı olsa bile 
bölgenin ekolojisi üzerinde olumsuz etki potansiyeline sahiptir. Araştırmacının bu noktada dikkat çektiği bir 

diğer önemli husus esas olanın kitle turizminin nasıl sürdürülemez olduğunu belirtmek değil, nasıl 

sürdürülebilir geliştirilebileceğinin ortaya konmasıdır. Butler’ın bir diğer eleştirisi tüm dikkatin çevre odaklılık 

üzerine olması ve diğer aktörlere yeterli önemin verilmemesidir. Tüm turizm çeşitlerinin plansız geliştirilmesi 
durumunda sürdürülebilirlik özelliğini kaybedeceğine vurgu yapan araştırmacı taşıma kapasitesinin 

destinasyonlarda sürdürülebilir turizmin oluşturulmasında anahtar elemanlardan birisi olduğunu 

vurgulamaktadır. Butler’ın genel değerlendirmesinde dikkat çektiği anahtar problem turizmdeki tüm 
paydaşların sürdürülebilirlik denince neyin kastedildiğini tam anlayamamalarıdır. Bu nedenle tüm paydaşların 

(yerel halk, turist, turizm işletmeleri, kamu yönetimi ve sivil toplum örgütleri) bakış açısıyla turizme 

yaklaşılması ve gönüllü katılımlarının sağlanması gerekmektedir.   
Weaver (1991) doğrudan bir kitle turizmi ve alternatif turizm karşılaştırması yapmadığı çalışmasında 

alternatif turizmin destinasyon düzeyinde geliştirilmesinin arazinin uygun olmaması, izolasyon ve iklim gibi 

koşulların zorlaması ile tek seçenek olmasından dolayı gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Özellikle 

küçük destinasyonlar için taşıma kapasitesi nedeniyle alternatif turizmi en uygun olasılık olarak önermektedir. 
Bhutan ve Dominik gibi küçük ölçekli ve yasal sınırlandırma ile turist sayısının kısıtlanabileceği yerlerde 

alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi daha kolaydır. Bununla birlikte araştırmacı ekonomik fayda nedeniyle 

örneğin Bhutan’da sayı sınırlandırmasının sürekli yükseltildiğini vurgulamakta ve kitle turizmine doğru bir 
yönelimin olduğuna dikkat çekmektedir. 

Weaver ve Lawton (1999) alternatif turizm kitle turizmi karşılaştırmasında ortaya konan basit yargının 

1990’larda eleştirildiğini ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyulması durumunda kitle turizminin de tercih 
edilebilir bir kalkınma seçeneği olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Araştırmacılara göre sürdürülebilir kitle 

turizmi ve koşullara bağlı alternatif turizm ideal tipler olarak geliştirilebilir. Özellikle kitle turizminin kötü ve 

turizmi yok eden algısı yanlış bir yargıdır. Aksine iyi planlanmamış alternatif turizm çeşitleri doğaya ve yerel 

kültüre ve halka daha fazla zarar verebilir.  
Kitle ve alternatif turizmin siyah ve beyaz veya kötü ve iyi olarak tanımlanmasını eleştiren Weaver 

(2011), her iki turizm çeşidinin birbirinin tecrübe ve olanaklarından yararlanabileceğine dikkat çekmektedir. 

Örneğin büyük ölçekli işletmelerin işletmecilik tecrübesini yerel halkla paylaşması, hizmet kalitesi, standartlar 
ve yönetsel yeteneklerin artmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca büyük ölçekli işletmeler enerji ve atık azaltma 

sistemlerinin kurulmasında ve yönetiminde yerel işletmelere ve halka destek verebilir. Destinasyonların 
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sürdürülebilir gelişimi kapsamında kitle turizmi yapılan destinasyonlar ve küçük ölçekli destinasyonlar 

karşılıklı olarak birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilir. 
 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Alternatif turizm literatürü incelendiğinde ortaya çıkan temel sonuç kavramın muğlaklığı ve 

karmaşıklığıdır. Etimolojik açıdan alternatif kelimesinin sıfat ve isim olarak farklı dillerdeki anlamları 

değerlendirildiğinde araştırmacıların yaşadığı zorluk daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle birçok araştırmacı 

alternatif turizm ifadesi yanında farklı ifadeler (sorumlu turizm, yeni turizm, yumuşak turizm, düşük etkili 
turizm, özel ilgi turizmi, sürdürülebilir turizm veya uygun, çevreye duyarlı, yumuşak, sorumlu, insandan 

insana, kontrollü, küçük ölçekli (cottage), yeşil turizm) kullanmayı tercih etmektedirler.  

Günümüzde araştırmacılar alternatif turizm formları olarak ifade edilen birçok turizm çeşidinin 
sürdürülebilir gelişme ilkeleri ile yakından ilişkili olması nedeniyle sürdürülebilir turizm kavramının alternatif 

turizm kavramından daha anlamlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Dünya Turizm Örgütü’nün turizmin küresel 

rolü ve teorik alt yapısının doğasını destekleme amaçlı akademik birimlerle gerçekleştirdiği çalışmalarda 

alternatif turizm muğlak, çok anlamlı ve farklı kullanıcılara farklı anlamlar ifade eden kavram olarak ifade 
edilmiştir. Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer husus alternatif turizm çeşitleri kavramı alternatif turizm 

kavramından daha fazla bilimsel değer taşıdığıdır (Leksakundilok, 2004:98-99).  

Alternatif turizm turizm araştırmacılar tarafından tartışmalı bir konu olarak görülmekte ve anlamına 
ihtiyatlı yaklaşılmaktadır. Bunun nedeni kavramın kitle turizminin karşıtı veya ikamesi,  yeni tüketicilerin 

taleplerinden ortaya çıkmış niş bir pazarlar, turizmin tümünün daha kusursuz formlara dönüştürülmesi ve 

Aristotelian bir bakış açısıyla ideolojik bir proje olarak turizmi reddetme veya koşulsuz kabul etme ikilemi 
oluşturmasıdır (Higgins-Desbiolles, 2008:346). 

Roney (2002:13) alternatif turizm biçimlerinin yaygınlık kazanmasının nedenini tüketicilerin yani 

turistlerin çevreci kaygılar taşımasından çok, farklı tatil biçimleriyle ifade ettikleri sosyal konumlarını 

vurgulamak olarak ifade etmekte ve bozulmamış, doğa ve özgün kültürlerin bir turistik çekicilik olarak 
sunulmasının amacının yeni pazar alanları yaratmak olduğunu belirtmektedir. Araştırmacı farklı kültürlerin 

peşinde koşan gezgincilerin zaman içinde bu bölgelerin kitle turizmine açılmasına öncülük ettiğini, dolayısıyla 

kendilerini çevre dostu olarak tanımlayan bu kitlenin en hassas eko sistemlerin uzun dönemde zarar görmesine 

ve yok olmasına neden olduklarını vurgulamaktadır.  

 

Şekil 4. Alternatif Turizmin Eleştirisi (Weaver and Opperman, 2000: 375 ve Weaver and Lawton, 2002b: 368 (Akt. 

Leksakundilok, 2004:104). 

Alternatif turizm yerel insanlara 
empoze edilmiş elit “Batı” 
değerlerini yansıtabilir. 

Alternatif turizm bir destinasyonun 
az gelişmiş olarak kalmasını 
sağlamanın bir yöntemidir.  

Bireysel operatörlerin ölçek 

ekonomisi sürdürülebilir 

uygulamaların devamlılığını 

sağlamada yetersizdir. 

Klan ya da grup rekabeti şiddetlidir.  

Temas davetsizdir. 

Yereller gerçekte kitle turizmini 
tercih edebilir.  

Eko-turizm farkında olmadan vahşi 
yaşamı rahatsız edebilir ya da zararlı 
yeni türler ya da hastalıklar ortaya 
çıkarabilir.    

Alternatif turizm faaliyetlerine açılan 
alanlarda farkında olmadan daha 
yoğun turizm şekillerine yol açma 
rolü 

Makul ekonomik 

geri dönüşler. 

Alternatif turizm kavramının 
operatörler tarafından  etik dışı 
bir şekilde suiistimal edilmesi. 

Alternatif turizmin yerel halkın 
önde gelenleri tarafından kontrol 
edilebilir olduğunun 
varsayılması. 

Alternatif turizm savunucularının 
çoğunun dar görüşlü ve 
eleştiriden uzak olması. 
 

Düşük taşıma kapasitesine 
eşdeğer hizmetlerin eksikliği. 

ALTERNATİF 

TURİZM 
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Alternatif turizmin kavramsallaştırılmasına getirilen en önemli eleştirilerden birisi kitle turizmi 

alternatif turizm ilişkisinin “siyah-beyaz”, “iyi-kötü”, “sürdürülebilir-sürdürülemez” şeklinde çok katı ve kesin 
çizgilerle belirlemesidir. Kitle turizmi ve alternatif turizm ilişkisinin zıtlık üzerine oluşturulması alternatif 

turizm kavramının muğlaklığını daha fazla arttırmaktadır (Şekil 4). Butler (1990)’ın vurguladığı gibi alternatif 

turizmin geliştirilmesi kitle turizminin olumsuz etkilerini sayarak değil, öncelikleri ve alan ve yerel halkın 
ihtiyaçlarını belirleyerek, destinasyon çevresinin (insan ve fiziksel) kapasite sınırlarını belirleyerek ve 

potansiyel pazarların reaksiyonlarına göre gerçekleştirilmelidir. Ayrıca sadece “yeşil” ve “alternatif” turizm 

formlarının sürdürülebilir turizm olarak görülmesi kesin yargısı doğrultusunda, kitle turizminin nasıl 

sürdürülemez olduğunu belirtmek değil, nasıl sürdürülebilir geliştirilebileceğinin ortaya konması  
(Butler,1999) esas üzerinde düşünülmesi gereken konudur. Benzer şekilde Weaver ve Lawton (1999) alternatif 

turizm kitle turizmi karşılaştırmasında ortaya konan basit yargının 1990’larda eleştirildiğini ve 

sürdürülebilirlik ilkelerine uyulması durumunda kitle turizminin de tercih edilebilir bir kalkınma seçeneği 
olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Araştırmacılara göre sürdürülebilir kitle turizmi ve koşullara bağlı alternatif 

turizm ideal tipler olarak geliştirilebilir. Aksine iyi planlanmamış alternatif turizm çeşitleri doğaya ve yerel 

kültüre ve halka daha fazla zarar verebilir. Weaver (2011) ise her iki turizm çeşidinin birbirinin zıttı olarak 
görülmesi yerine tecrübe ve olanaklarını paylaşmalarının destinasyonların sürdürülebilir gelişiminde daha 

faydalı olacağına dikkat çekmektedir. 

Alternatif turizm bir felsefe veya gelecek vizyonu olarak düşünülmelidir. Sürdürülebilirlik ilkeleri 

doğrultusunda tüm paydaşların katılımı ile bölgenin koşulları dikkate alınarak geliştirilmelidir. Turizmin 
sadece arz cephesinin planlanması alternatif turizmin geliştirilmesi için yeterli değildir. Ayrıca hem arz 

cephesinde yerel halk ve işletmeciler hem de talep cephesinde turistlerin eğitimi ve turizm konusunda 

bilinçlendirilmesi zorunludur. Bunun gerçekleştirilmesi uzun zaman alan ve koşulların etkilediği bir süreçtir.  
Çalışmada, alternatif turizm konusunu esas alan çalışmalar istikametinde söz konusu kavrama ilişkin 

çizilen genel çerçeve; esasında özellikle bu kavram kapsamında bahsedilen turizm olaylarının/türlerinin birer 

turizm çeşidi olduğu ortak kanısında birleşmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın önceki bölümlerinde de 

vurgulandığı üzere, söz konusu bu kavram yerine direkt kastedilen turizm çeşitlerine odaklanmak ve bu 
çeşidin, illa başka bir turizm çeşidinin alternatifi olması ya da olabileceği çabasından sıyrılmak makul 

olacaktır. Kaldı ki, özellikle insanların özel ilgi alanlarına hitap ettikleri hobilerini gerçekleştirmek için 

katıldıkları seyahatler de özel ilgi turizm kapsamında değerlendirilmektedir bu konuda da birçok araştırmaya 
rastlamak mümkündür. Öte taraftan değişik araştırmalarda özel ilgi turizm türü olarak ele alınan bir turizm 

çeşidi, başka bir araştırma, yayında yada ortak literatürde alternatif turizm olarak da ele alınmaktadır. İşte bu 

noktada tüm bu karmaşıklığı gidermek adına, kastedilen turizm çeşidine odaklanarak o yörede hangi turizm 
çeşidi olasılıklı ise alternatif ya da özel ilgi turizm çeşidi sınıflandırmasından bağımsız olarak ele alınmalıdır. 

Söz konusu bu husus, herhangi bir yöredeki turizm olasılıklarının, turizm çeşitleri ana çerçevesine 

oturtulmasına da katkı sunarak, literatüre o yöre için “olasılıklı turizm” kavramının yerleştirilmesinin önünü 

açacaktır.  Bu yönüyle bu çalışmanın kavramsal olarak literatüre sunma amacında olduğu bu kavram, bir turizm 
çeşidi olmayıp, esasında turizm potansiyeli taşıyan bir yörede imkân dâhilindeki 

geliştirilebilen/geliştirilebilecek turizm çeşitleri/olasılıkları için kullanılmıştır. 
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ÖZET: Hüzün turizmi, savaş alanlarının mabetleşmesi sonucunu doğuran ve keder olgusuna vurgu 
yapan alternatif bir turizm türüdür. Bağımsızlık ve ulusal kimlik kazanma mücadelelerinin verildiği alanlar 

hüzün turizmi destinasyonları kapsamında değerlendirilmektedir. Milli benlik duygularını yaşamak isteyen 

insanlar da bu alanları ziyaret ederek, mabetleştirmektedir. Dolayısıyla bu yöndeki bir hareketlilik, ülkelerin 
turizm çeşitliliğini artırmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, Maccannell’in (1976) mabetleşme aşamaları 

(Adlandırma, Sınırlama ve Yükseltme, Tapınaklaşma, Mekanik Çoğaltma ve Sosyal Çoğaltma) kapsamında 

Nenehatun Tarihi Milli Parkı’na bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. 
Anahtar sözcükler: Hüzün Turizmi, Milli Parklar, Nenehatun, Mabetleşme Süreci, Turizm 

 

 

AN EVALUATION WITH NENEHATUN HISTORICAL NATIONAL PARK 

IN TERMS OF DARK TOURISM AND SACRALIZATION 

 

ABSTRACT: Dark tourism is a type of alternative tourism that emphasizes to grief case and finds out 

result of sacralization for touristy object. Areas for war of independence and national identity are have 
importance within dark tourism. Tourists who want to see these battlefields are sanctify these areas. These 

tourism activities contribute to alternative tourism. Accordingly, this study aims assess to Nenehatun Historical 

National Park within Maccannell’s sacralization stages (Naming, Framing-Elevation, Enshriment, Mechanical 

Reproduction, Social Reproduction). 
Keywords: Dark Tourism, National Parks, Nenehatun, Sacralization Process, Tourism 
 

1. GİRİŞ 

Turizmin son yıllardaki gelişimiyle birlikte, turistik hareketlere katılma eğilimleri de farklılık 

göstermeye başlamış, yeni ve özel alternatif turizm türlerinin ortaya çıkması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 

gelişim göz önüne alındığında, kişisel eğilimlerin ve yeni trendlerin, turizm hareketlerini yönlendiren ana 
etkenlerden biri olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum farklı deneyimler yaşamak isteyen turist 

profilini de yaratmaktadır. Özel ilgisi doğrultusunda bir turistik deneyim yaşamak isteyen turist profili, 

alternatif turizm hareketliliğinin öznesi konumuna gelmiştir. Özel ilgi turistlerinin katıldığı alternatif turizm 

türlerinden birisi ise hüzün turizmidir. 
Kurnaz ve diğerleri (2013) hüzün turizmine yönelik 2012 yılına ait bir istatistikte en çok ilgi gören beş 

destinasyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül olaylarının yaşandığı Zero Point, Polonya Auschwitz’ 

teki Nazi Toplama Kampı, Fransa Pont de l’Alma’ da Prenses Diana’nın trafik kazası kaza geçirerek hayatını 
kaybettiği tünel, Ukrayna’da bulunan Çernobil nükleer santral alanı ve Tayvan’daki Kwai köprüsü olarak 

sıralamışlardır. 
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Kılıç ve diğerlerine göre (2011), korku ve ölüm gibi olgular ve hüzün duygusu insanlara geçmektedir 

ve bu durum söz konusu olayların yaşandığı alanlara yönelik olarak bir turizm hareketliliği başlatmaktadır. 
Destinasyonların çekiciliğine katkıda bulunan bu turizm hareketliliği hüzün turizmidir (Kılıç vd., 2011).  

 

1.1. Hüzün Turizminin Kavramsal Çerçevesi 

Hüzün turizmi kavramı uluslararası literatürde ‘dark tourism’ olarak adlandırılmaktadır fakat 

thanatourism, grief tourism şeklinde ifadeler de kaynaklarda yer almaktadır. Hüzün turizmi kavramı turizm 

literatürüne Lennon ve Foley ile birlikte 1990’lı yıllarda girmeye başlamıştır (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu 

2007). Stone (2005) ölüm, acı gibi olgularla ilgili olan alanlara yönelik hareketlerin temelinin antik dönemlere 

dayandığını ifade etmektedir. 
 Hüzün turizmi kavramı, geçmişte meydana gelmiş ölüm ve üzüntü duygularının turizm amacıyla 

tüketilmesi şeklinde açıklanabilir (Aliağaoğlu, 2004). Kozak ve Bahçe (2009) dark turizm olarak da 

adlandırılan hüzün turizmini, ölüm ve acı olgularına yönelik duyguların yaşandığı alanlara yönelik bir seyahati 

içeren turizm türü olarak tanımlamaktadır. Kozak ve Bahçe’ye (2009) göre; 

• Aushcwitz Nazi toplama kampı gibi işkenceyle ismi anılan yerlere, 

• 1915’te Çanakkale Savaşları’nın ya da 1815’te Waterloo muharebesinin yaşandığı savaş alanlarına, 

• Japonya Hiroşima’da atom bombasının atıldığı ya da 11 Eylül saldırısının yapıldığı yer gibi insan 
kaynaklı felaketlerin yaşandığı alanlara,  

• Sinop’taki Ulucanlar ya da Alcatraz gibi cezaevlerine, 

• Etna yanardağı püskürmesi ya da 17 Ağustos depremi gibi doğal afetlerin yaşandığı yerlere 

yapılabilmektedir. 

Türkiye’de de hüzün turizmi yönünden önemli potansiyele sahip çok sayıda alan vardır. Sarıkamış  

Allahuekber Dağları Milli Parkı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Anıtkabir, Başkomutan Tarihi Milli 
Parkı, Dolmabahçe Sarayı, Sinop’taki Ulucanlar Cezaevi gibi alanlar Türkiye için önemli bir hüzün turizmi 

potansiyeli oluşturmaktadır.  

 
Kendle (2008), hüzün turizmi örneklerinden biri olarak 11 Eylül terörist saldırılarının bir sonucu olan 

New York’taki Ground Zero’ ya yönelen hareketliliği işaret etmektedir. Yine Kendle’ın (2008) çalışmasına 

göre Katrina Kasırgası sonrası New Orleans’a ve 2004 yılındaki tsunaminin ardından Doğu Asya’ya yönelik 

ziyaretler de hüzün turizmi kapsamında felaket turizmi örnekleridir.  
Kılıç ve diğerlerine göre (2011) keder, korku, ölüm olaylarının yaşandığı alanlarda turizm hareketliliği 

görülürken bu destinasyonların zamanla çekiciliği de artmaktadır. 

Seaton, (1999) ise hüzün turizmine yönelik olarak beş gruptan oluşan bir tipoloji oluşturmuştur. 
Seaton’a (1999) göre ilk grubu oluşturan tipolojide insanların idam cezası alan birinin idamını izlemek için 

olan seyahatleri türünden bir hareket vardır. İkinci grupta toplu ölüm ve felaket olaylarının yaşanmış olduğu 

yerlere yönelen bir turizm hareketliliği söz konusudur. Üçüncü grupta ölümlerin ardından mezar yerlerine 
ziyaretler bulunmaktadır. Dördüncü grup, ölümün ya da felaketin yaşandığı alanların dışında bir yerde 

sergilenen eşyalar, varlıklar, materyallerin sergilendiği müze benzeri yerlere ziyaret ve son olarak beşinci grup 

ise dini nedenler ve ölenlerin anıldığı yerlere yönelik olarak yapılan turizm hareketlerini içermektedir. 

 
1.2. Savaş Alanlarına Yönelik Hüzün Turizmi (Savaş Alanları Turizmi) 

Doğaner’e (2006) göre, savaş alanları turizmi insanların tarihi savaşların yapıldığı alanları ve bu 

alandaki kalıntıları görme arzusunun yarattığı bir turizm türüdür (Doğaner 2006). Hall ve Başarın, (2009) 
savaşların, insanlar ve toplum üzerinde oldukça yönlü etkiler yarattığını ifade etmektedir. Hall ve Başarın’ a 

(2009) göre savaşların yapıldığı alanlara yönelik seyahatler son yıllarda en dikkat çeken faaliyetlerden birisidir. 

İnsanları bu alanlara seyahat etmeye yönelten çeşitli sebepler vardır. Bu sebeplerden en önemli olanları; tarih 
ilgisi ve yapılan fedakârlığa karşı minnettarlık hissetme olarak ifade edilmektedir (Hall ve Başarın, 2009). 

Miras turizmi içerisinde değerlendirilen hüzün turizmi, farklı sebeplerle üzüntü yaratan alanların turizm 

amacıyla tüketilmesi anlamına gelmektedir. Savaş alanlarına yönelik olan ziyaretler de, bu turizm türüne bir 

örnek teşkil etmektedir (Aliağaoğlu 2008). Seaton’ın (1999) da belirttiği gibi, hüzün turizmi artık büyük 
toplulukların ilgi gösterdiği bir turizm çeşididir. Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007) böylece hüzün turizmi 
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içerisinde en fazla talep oluşturan ve sosyal, ekonomik açıdan iz bırakan turizm çeşidi olarak savaş alanları 

turizmini ele almaktadır.  
Başarın ve Hall (2008) savaş sahalarına yönelik hüzün turizmini, son on yıl içerisinde en yoğun gelişen 

turizm çeşitlerinden birisi olarak ifade etmiştir. Başarın ve diğerleri 2010’da yaptıkları bir çalışmada, 

Avustralyalılar ve Yeni Zelandalıların ulus olma sürecinin başlangıcı olarak Çanakkale Savaşları’nı 
gördüklerini savunmuşlar ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na yönelik ziyaretleri bu bağlamda 

değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla savaş alanlarına yönelik ziyaretlerin sadece bu alanları ve ölümü görme 

amacıyla değil, toplumların ulus olma mücadelelerindeki önemi nedeniyle de yapıldığını belirtmişlerdir. 

Yine Seaton (1999) çeşitli ülkelerde bulunan Waterloo, Gettysburg, Pearl Harbour, Normandie gibi 
savaş alanlarını, milyonlarca insanın seyahat ettiği turizm bölgeleri olarak değerlendirmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki iç savaşın ardından kalan mezarlıklara yapılan seyahatler savaş alanları turizminin ilk 

örnekleri sayılabilir (Atay ve Yeşildağ, 2010). Weir (2003) I. Dünya savaşına ait olan ve Fransa-Belçika’da 
bulunan Batı Savaş Hattındaki (Western Front) savaş alanlarına 1950’li yıllardan sonra anma törenleri için 

gidilmeye başlandığını ifade etmektedir.  Weir (2003) Somme bölgesindeki Western Front’a milyonlarca 

ziyaretçinin gittiğini ve buranın önemli bir turistik çekicilik haline geldiğini belirtmiştir (Weir 2003).  
Hall ve Başarın’a (2009) göre savaş alanlarının ziyaret edilme sebeplerini: 

• Tarih ilgisi, 

• Ünü bilinen bir kahramanın mezarını görme isteği,  

• Fedakârlık karşısında minnet duyma,  
• Bir şehit için yas tutma duygusu,   

• Savaş olgusunu anlama,  

• Kazanılmış zaferi kutlama isteği ve hatırlama duygusu,  
• Savaşın ardında bıraktığı anıtları ve mezarlıkları görme isteği gibi sebepler olarak ifade etmiştir. 

Ülkemizde ise bağımsızlık ve ulus olma mücadelelerinde önemli çarpışmaların gerçekleştiği, Sarıkamış 

Allahuekber Dağları Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Başkomutan Tarih Milli 

Parkı ve Nenehatun Tarihi Milli Parkı gibi alanlar da hüzün turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 
Smith’e (1998) göre hüzün turizmi kapsamında savaş ile ilişkili olan faaliyetler, alanlar ve destinasyonlar, 

turizm pazarının büyük bir kısmını oluşturmaktadırlar. 

 Smith’e (1998) göre savaşla ilgili olan turistik çekicilikler, savaş alanları turizminde çok önemlidir  
(Smith, 1998; 202). Kamboçya’da bulunan ölüm tarlaları (Killing Fields), Belçika’daki Waterloo,  Bosna’da 

toplu katliamların yapıldığı ve bugün anıtların yer aldığı bölge, Pennsylvania’da yer alan Gettysburg, Dallas’ta 

Kennedy’ye suikastın yapıldığı alan ve Pearl Harbor gibi örnekler hüzün turizmi potansiyeli açısından önemli 
turistik çekicilikler olarak sayılabilir. Bu örneklerin önemli bir kısmı savaşın yarattığı alanlardır ve bu alanları 

her yıl binlerce insan çeşitli duygularla, savaş turizmi kapsamında ziyaret etmektedir. Seaton (1996), İngiliz 

ziyaretçilerin, Waterloo’yu görmelerinden sonra büyüklük, kahramanlık gibi değerleri hissederek döndüklerini 

belirtmiştir. Bu alanlara yapılan ziyaretler, tarihe olan merak ve geçmişini öğrenme duygularıyla başlarken, 
ziyaret sonrasında insanlarda geçmişe karşı manevi borçlarını ödeme, yas tutma görevini yerine getirme gibi 

duygularla rahatlama olarak sona ermektedir. Çeşitli savaş alanlarında gerçekleştirilen hüzün turizmi 

faaliyetleri, savaş kimliği ile öne çıkan tarihi milli parklara yönelik olarak da gerçekleşmektedir. Ülkemizdeki 
tarihi milli parklar da bu açıdan zengin bir potansiyele sahiptir.  

 

1.3. Nenehatun Tarihi Milli Parkı 

93 Harbi olarak bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşları esnasında Erzurum’un korunmasını sağlayan 

ve şu an Nenehatun Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunan Aziziye ve Mecidiye tabyaları, Rus güçlerin şehre 

ilerlemesine karşı verilen mücadelelerin mekânı olmuştur. Erzurum’a karşı saldırıya geçen Ruslar, 

Ermenilerden de destek alarak tabyalar bölgesine ilerleyip, buradaki Türk güçlerini şehit eder. Erzurum halkı 
bu olay karşısında, o dönem 20 yaşında olan Nenehatun liderliğinde tabyalar bölgesine akın ederek büyük bir 

mücadele verir. Bu çarpışma sonucunda Erzurum halkı, tabyaları Rus güçlerden geri alır (Milliparklar, 2016). 

Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Aziziye tabyasındaki mücadelede kahramanlığıyla tanınmış olan 
Nenehatun’ dan ismini almıştır. Nenehatun 22 Mayıs 1955 günü Erzurum'da vefat etmiştir ve şu an milli park 



404    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

içerisinde yer alan Aziziye Anıtının yanına defnedilmiştir. Kabri ve anıt mezarı bugün hala burada 

bulunmaktadır. 
 387 hektarlık bir alan üzerine kurulu olan milli park, Erzurum şehir merkezinin yaklaşık 2 km mesafe 

doğusunda Topdağı olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Milli parkın konumu Şekil 1.1’de 

gösterilmektedir. Milli Park, içerisinde yer alan Aziziye ve Mecidiye tabyaları dolayısıyla bölgede ‘Tabyalar’ 
olarak da adlandırılmaktadır.  

Aziziye, Mecidiye tabyaları ve bulundukları alan, uzun zaman askeri güvenlik bölgesi içerisinde 

bulunduktan sonra 18 Mayıs 2009 tarihinde, 2009/15016 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Nenehatun Tarihi 

Milli Parkı olarak belirlenmiştir. Aşıroğlu (1996), isimlerinin de çağrıştırdığı üzere Aziziye tabyasının Sultan 
Abdulaziz zamanında, Mecidiye tabyasının ise Sultan Abdulmecit zamanında inşa edildiğini ifade etmiştir. 

Zaman ve Coşkun (2012),  Nenehatun Tarihi Milli Park alanının, milli park olarak koruma altına 

alınmasında önemli kaynak değerlerinin rol oynadığını belirtmektedir. Zaman ve Coşkun’a göre (2012),  bu 
kaynak değerleri öncelikle Aziziye ve Mecidiye tabyaları ve Nenehatun’ un anıt mezarı, Aziziye Şehitler Anıtı, 

şehitlikler ve savaşın ardında bıraktığı diğer coğrafi ve maddi öğelerdir. Nenehatun Tarihi Milli Parkı’nda en 

güçlü çekicilik kaynağı tabyalar olmakla birlikte, Aziziye Şehitler Anıtı ve Nenehatun anıt mezarı da milli 
parkın en önemli değerleridir (Zaman ve Coşkun 2012). Erzurum çevresindeki şehre hâkim tepelerin 

birçoğunda çeşitli zamanlarda yapılmış başka tabyalar da bulunmaktadır. Erzurum ilinin ve çevresinin 

korunması amacıyla, Erzurum kalesi merkez alınarak üç kollu bir tabya kuşağı yapılmıştır. Aziziye ve 

Mecidiye tabyaları da bu kuşak içerisinde yer alan önemli yapılardır. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde, bölgenin işgalci kuvvetlere karşı savunulmasında önemli bir 

yer tutan tabyalar, kültürel kaynak değeri olması ile birlikte; mimari yapısıyla da doğal kaynak değeri 

göstermektedir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016). Bunların yanında Nenehatun Tarihi Milli Parkı alanı 
içerisinde Aziziye Şehitleri Anıtı, Nenehatun’u simgeleyen bir heykel ve savaş dönemine ait olan ve çeşitli 

noktalarda konumlanmış tarihi top arabaları gibi unsurlar bulunmaktadır. 2014 yılında gezintiye yönelik 

araçları alınan ve milli park çevresini kapsayan güzergâhlar üzerinde tur faaliyetleri ve bunlara ek olarak seyir 

terası da uygulamaya geçirilmektedir. 
 

 

 
Şekil 1.1. Nenehatun Tarihi Milli Parkı konum haritası 
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Şekil 1.2. Mecidiye Tabyası ve Aziziye Tabyalarının Konumları 

 
1.3.1. Aziziye Tabyaları ve Mecidiye Tabyası 

Aziziye Tabyaları, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında doğu tarafından 

gelen Rus güçlerine karşı şehrin savunmasında önemli mücadelelerin verildiği savaş mimarisi örneğidir. 
Aziziye tabyaları Fosfor Mustafa Paşa’nın projesi dâhilinde inşa edilmiştir. Tabyalar; Aziziye Tabyası 1, 

Aziziye Tabyası 2 ve Aziziye Tabyası 3 olmak üzere üç adettir güneyden kuzeye doğru sıralanmışlardır. 

1.3.1.1. Aziziye 1 Tabyası 

Erzurum’un doğusunda yer alan Karskapı yönündeki dağın güney kısmında, Erzurum- Kars arasındaki 
yola hâkim bir noktada kontrol amaçlı yapılan 1 numaralı Aziziye tabyasının büyük bir kısmı tahrip olmuştur. 

1867-1873 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından batıya doğru bir sırt üzerinde yaptırılan 1 numaralı 

Aziziye Tabyası, güney tarafta bulunan tabyadır ve yanında Aziziye Şehitler Anıtı ve Nenehatun’ un anıt 
mezarı bulunmaktadır (Aziziye Belediyesi Kültür Serisi, 2014). 

1.3.1.2. Aziziye 2 Tabyası  

1869-1873 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşa’nın projesi ve nezaretinde yaptırılmıştır. Erzurum’un 
doğusunda bulunan Topdağı’nın güneyinde 1. Aziziye Tabyasının 200 metre kuzeyinde bulunmaktadır. 

Aziziye Tabyalarıyla birlikte 1869-1873 yılları arasında, Sultan Abdülaziz döneminde Fosfor Mustafa 

Paşa’nın projesi üzerine yapılmıştır. 2 numaralı Aziziye tabyası bugün C şeklindeki bir toprak yığını ve bu 

şeklin iki ucunda bulunan taş bir yapıdan meydana gelmektedir (Aziziye Belediyesi Kültür Serisi, 2014). Bu 
şeklin büyük bir kısmı bugün tahrip olmuş bir şekildedir. 2 numaralı Aziziye Tabyası, orta kısmında bir avlu 

ve etrafında sıralanan odalardan oluşmaktadır. 

 
1.3.1.3. Aziziye 3 Tabyası 

3 numaralı Aziziye tabyası; 2 numaralı Aziziye tabyasının 200 metre kuzey tarafında, Mecidiye 

tabyasının ise 300 metre güney tarafında bulunmaktadır. 3 numaralı Aziziye tabyası da 1869-1873 yılları 

arasında Fosfor Mustafa Paşa’nın projesiyle, Pasinler ovasından başlayan Vank dersine bağlanan çukurların 
kapatılması amacıyla yapılmıştır (Aziziye Belediyesi Kültür Serisi, 2014).  

 

1.3.1.4. Mecidiye Tabyası  

Sultan Abdulmecid tarafından 1852 yılında özel olarak hazırlattırılan proje dâhilinde Erzurum Valisi Zarif 

Mustafa Paşa’nın nezaretinde yaptırılmıştır. Erzurum’un doğusunda yer alan 2042 rakımlı Topdağı’nın kuzey 

ucunda bulunmaktadır (Aziziye Belediyesi Kültür Serisi, 2014).  



406    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Mecidiye Tabyası savaş idaresinin yapıldığı bina ve asker barınağı olarak kullanılmış ve diğer tabyalara 

göre daha az tahrip olmuştur. Tabyanın ön kısmında büyük bir avlu vardır. Tabyanın orta kısmı tek katlı, yan 
kısımları ise iki katlıdır. Tabyada, üst kata doğru çıkan merdivenler de bulunmaktadır. Tabya içerisinde koğuş 

olarak değerlendirilen ayrı ayrı odalar, yemekhane tarzı kısımlar, hamam ve tuvalet bölümleri vardır. Mecidiye 

tabyası Erzurum şehrini yukardan gören bir tepe üzerinde şehre oldukça yakın bir konumdadır (Nenehatun 
Milli Parkı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının Turizme Kazandırılması, 2012). 

 

1.3.2. Aziziye Şehitleri Anıtı 

Anıt, Aziziye Tabyaları yanında Aziziye Şehitleri'nin anısını yaşatmak ve bu büyük zaferin 
simgeleştirilmesi amacıyla, dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin Baransel tarafından 1952 yılında 

yaptırılmıştır. Bugün hala önünde ‘Bu gelinlik genç kızlar, ihtiyar erkekler ve nineler, kendi namusları ve Türk 

milletinin şan ve şerefi için saldırdılar, dövüştüler ve öldüler. Şimdi Türk milletinin kalbinde yaşıyorlar. 1877.’ 
şeklindeki yazıtıyla misafirlerini karşılamaktadır. 

1.4. Mabetleşme Süreci 

MacCannell (1976) ‘The Tourist’ isimli çalışmasında mekânın mabetleşmesini ele almıştır. Hüzün turizmi 
kapsamında değerlendirilen mabetleşme süreci,  MacCannell’ın (1976) ifade ettiğine göre beş aşamadan 

oluşmaktadır. Bu beş aşama için ayrı ayrı değerlendirilen mekân, eğer bu süreci yaşıyorsa mabetleşmektedir. 

Mabetleşme süreci yerli ve yabancı birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Türkiye’deki savaş alanları 

turizmine yönelik sahalar olan milli parklar da mabetleşme süreci içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli 
kaynaklardır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı için Kaya (2006) ve Aliağaoğlu (2008), Büyük Taarruz 

ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı için Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007), Sarıkamış Tarihi Milli Parkı için 

Yirik ve Seyitoğlu (2014) mabetleşme sürecini değerlendirmişlerdir.  
MacCannell’ a göre (1976), turiste sunulan bir obje için turistik potansiyel olgusu, belirli bir süreç 

dâhilinde gelişmektedir. Bu süreç içerisinde söz konusu turistik obje, benzerlerinden farklılaşır ve sonunda 

kutsallaşarak süreci sonuçlandırır. Kutsallaşan turistik obje, ziyaretçiler için kısmen manevi bir yere dönüşür. 

Bu kutsallaşma süreci beş aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar adlandırma (naming), sınırlandırma 
ve sergileme (framing-elevation), tapınaklaşma (enshriment), mekanik çoğaltma (mechanical reproduction) ve 

sosyal çoğaltma (social reproduction) şeklinde sıralanmaktadır (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007).  

Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu’na (2007) göre, MacCannell (1976) turistik obje olarak Mona Liza ya da 
Napolyon’un şapkasını seçmiştir fakat savaş alanları bu objelerden farklı niteliktedir.  

Seaton (1999) ise Waterloo savaş alanlarının mabetleşme sürecini değerlendirdiği çalışmasında, süreçte 

yer alan bu aşamaların aslında birbirinden ayırt edilemeyeceğini ve sürecin bitmeden devam eden bir gelişim 
gösterdiğini ifade etmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

 
Çalışmada Nenehatun Tarihi Milli Parkı, MacCannell’in (1976) ‘The Tourist’ isimli çalışmasında yer 

alan mabetleşme sürecinin aşamaları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın yöntemi olarak 

mabetleşme süreci içerisinde yer alan aşamalar kullanılmıştır. İkinci el kaynaklar taranarak bu aşamalar 

Nenehatun Tarihi Milli Parkı kapsamında ele alınmış ve bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2.1. Nenehatun Tarihi Milli Parkı İçin Mabetleşme Süreci 

2.1.1. Adlandırma (Naming) 

 Bir mekân ya da turistik objenin mabetleşme süreci, adlandırma aşaması ile başlamaktadır. 
MacCannell (1976) mabetleşme süreci aşamasındaki objenin adlandırılmasından önce, objenin özgünlüğe 

yönelik olarak birçok araştırmanın yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu’na (2007) göre bu özellik savaş alanları için geçerli değildir. MacCannell’a (1976) göre, ilk etapta 
bir alan benzeri olan diğer alanlardan ayırt edilir ve farklılaşır,  böylece mekânın mabetleşmesi süreci başlar. 

Bu ilk aşamaya adlandırma aşaması denilmektedir (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007).  
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 Seaton (1999), savaş alanlarının genelde zafer kazananlar tarafından adlandırıldığını belirtmiştir. Bu 

sahalar genellikle şehrin bulunduğu alanların dışında, bir ada sahip olmayan kırsal yerlerdir. Seaton’a (1999) 
göre adlandırma ile savaş alanının sınırları çizilmiştir ve turistler için söz konusu savaşla ilgili olarak 

çağrışımlar yapabilecek bir ad verilmiştir. Nenehatun Tarihi Milli Parkı ismini, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı 

esnasında, Kafkasya ve Doğu Anadolu cephesi dâhilinde Erzurum halkının Rus güçlerine karşı verdiği çetin 
mücadelenin yaşandığı sembol alan olan Aziziye ve Mecidiye tabyalarında destanlaşan Nenehatun isimli Türk 

kadınından almaktadır.  

 24 Nisan 1877’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’nda Erzurum ve Doğu Anadolu hattındaki şehirlere 

yönelik Rus saldırıları karşısında kanlı mücadeleler verilmiştir. Savaş bölge için Kafkasya ve Doğu Anadolu 
cephelerinde gerçekleştirilmiştir. 9 Kasım’da Erzurum halkının tabyalara doğru harekete geçerek Türk ordusu 

kuvvetleriyle birlikte Erzurum’un savunmasını gerçekleştirmesiyle ‘Aziziye Zaferi’ olarak destanlaşmış ve 

Türk kahramanlık tarihine yazılmıştır. Uzun dönem askeri güvenlik bölgesi içerisinde yer alan saha, 
Nenehatun’un ve 93 Harbi şehitlerinin büyük anısı için 18 Mayıs 2009 tarihinde Nenehatun Tarihi Milli Parkı 

adını almıştır. 

 
2.1.2. Sınırlama ve Yükseltme (Framing-Elevation) 

 Mabetleşme sürecinde ikinci aşama sınırlama (çerçeveleme) ve yükseltme olarak 

değerlendirilmektedir. Söz konusu bu ikinci aşamada turistik öğenin çevresi bir sınırla çerçevelenmekte ve bu 

alan içerisinde turistik öğe sergilenmektedir (MacCannell 1976). Böylece obje sınırlandırılmış ve yükseltilmiş 
olmaktadır. Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007), savaş alanının bulunduğu alandan soyutlanarak 

sınırlandırılmasını birçok açıdan problemli olarak değerlendirmişlerdir. Çünkü savaş dönemine ait olan ölüler, 

maddi öğeler gibi savaş unsurları uzun zaman önce büyük ölçüde tahrip olmuş ya da kısmen yok olmuşlardır 
ve şu an sunulan alanlar kısmen de olsa orijinal halinden farklılaşmıştır (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu 2007). 

Sınırlama ve yükseltme, turistik obje için gerçekleştirilebilir bir süreçken, savaş alanları için kısmen 

gerçekleştirilemeyen bir aşama olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü savaş alanları, olay üzerinden geçen zaman 

doğrultusunda birtakım tahrip olmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Nenehatun Tarihi Milli Parkı içerisinde yer 
alan tabyalar, şehitlikler, top ve silah kalıntıları, siperler gibi maddi öğeler parkın sınırları adına belirsizliklerin 

oluşmasını önlemiştir. Bu maddi öğelerle parkın sınırlama ve yükseltme aşaması gerçekleştirilmektedir.  

 Erzurum şehrinin 2 km doğusundaki Topdağı üzerinde yer alan ve Aziziye, Mecidiye tabyalarını da 
içine alan Nenehatun Tarihi Milli Parkı’nın, 18 Mayıs 2009 tarihli, 2009/15016 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıyla milli park statüsüne kavuşmasının, sınırlama aşamasının gerçekleştirilmesine yönelik ilk adım olduğu 

düşünülmektedir. ‘Nenehatun Tarihi Milli Parkı’ olarak ilan edilen alanın, sınırlama ve çerçeveleme aşamasını 
bu şekilde tamamladığı ifade edilebilir. Milli park alanı içerisinde yer alan tabyalar, Nenehatun’un mezarı ve 

Aziziye Şehitleri Anıtı gibi maddi unsurlar sahanın yükseltme (sergileme) aşamasını oluşturma yönündeki 

yapılardır.  

 Sahanın milli park ilan edilmesi ile sınırlama (çerçeveleme) ve yükseltme aşamasının gerçekleştirildiği 
düşünülebilir. Sınırlama ve yükseltme aşaması içerisindeki bir sonraki adımın koruma ve zenginleştirme 

aşaması olduğu belirtilmektedir (MacCannell, 1976). Dolayısıyla milli park için de sınırlama ve yükseltme 

safhasının ardından, alanın korunması ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu da 
ifade edilebilir. Alan için Kudaka (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından hazırlanmış olan 

‘Nenehatun Tarihi Milli Parkı-Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının Turizme Kazandırılması’ çalışması, 

Erzurum’da Harp Tarihi Müzesinin Kurulmasına Yönelik Değerlendirme Raporları ve Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 13. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalıştaylar alanın koruma ve zenginleştirme aşamasını da 

yaşamakta olduğu yönünde değerlendirilebilir. 

 

2.1.3. Tapınaklaşma (Enshriment) 

 MacCannell’a göre (1976) objenin sınırlandırma aşamasına girmesinden sonra, üçüncü aşama olan 

tapınaklaşma aşamasına geçilmiş olur. Tapınaklaşma aşaması, kutsal objeleri içinde bulunduran yapılar olarak 

değerlendirilebilir (MacCannell, 1976). MacCannell’ın (1976) örneğinde, Almanya-Gutenburg’da Gutenburg 
Müzesi içerisinde bulunan orijinal incilin saklandığı yapının duvarları, tapınaklaşma aşamasına girmiştir. 

Fakat savaş alanları için aynı durumun gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir (MacCannell, 1976). Buna 
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rağmen, Nenehatun Tarihi Milli Parkı için savaş zamanından itibaren savaş alanı içerisinde yer alan tabyalar 

ve savaşın anısının yaşatıldığı anıt tapınaklaşma süreci örnekleri olarak değerlendirilebilir. Kutsallığı bir maddi 
öğe sembolünde barındıran Aziziye ve Mecidiye tabyaları, Aziziye Şehitleri Anıtı ve Nenehatun’un mezarı 

şeklindeki yapılardır ve bunlar tapınaklaşma aşamasının unsurları olarak düşünülebilir. Ulusal benlik ve kendi 

tarihine saygı duygusuyla hareket eden binlerce insan, her yıl -bir anlamda- kutsallaştırdığı bu alanı ziyaret 
etmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü 2014 verilerine göre, milli park saygı 

yürüyüşlerinin de etkisiyle yılda 70,000’e yakın ziyaretçi almaktadır.   

 

2.1.4. Mekanik Çoğaltma (Mechanical Reproduction) 
 Turistik obje için mekanik çoğaltma baskı, fotoğraf ve çeşitli resimler aracılığıyla objenin tekrar 

yaratılması aşamasıdır. Bu nedenle mekanik çoğaltma aşamasının, turistik bir objenin ya da mekânın 

mabetleşmesi sürecinde, turistik hedef doğrultusunda seyahat etmek isteyen turistlerin gerçeği bulmasında çok 
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (MacCannell 1976). Mabetleşme süreci içerisinde dördüncü sırada yer alan 

mekanik çoğaltma aşaması, turistik objenin heykel, fotoğraf, baskı, çeşitli eşyalar gibi maddi unsurlar yoluyla 

çoğaltılması olarak belirtilmektedir.  
 Turistik objeye hikâye yaratan olayları anlatması ve yansıtması sonrasındaki dönemde de gazeteler, 

mekanik çoğaltma aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. Sonrasında ise bu aşama romanlar, diğer edebi 

eserler, tiyatrolar, resimler, heykeller ve yazılı enstrümanlar ile ortaya çıkmaktadır. Bugünün en etkili mekanik 

çoğaltma örneği filmler iken mabetleştirme sürecinin örneği ise yazılı medyadır (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu 
2007). Nenehatun Tarihi Milli Parkı özellikle Aziziye Zaferi’ni anlatan yayınlar ile mekanik çoğaltma 

aşamasına geçmiştir. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün çeşitli dillerde hazırlamış olduğu ‘Erzurum 

Tabyaları’, isimli yayınlar, Aziziye Belediyesi’nin hazırlamış olduğu ‘93 Harbi Aziziye Şahlanışı’ isimli kitap 
serisi, yine bu zaferi anlatan çok sayıda şiir ve destansı hikâyeler, tabyalara yönelik çeşitli basılı materyaller, 

çeşitli kuruluşların belgesel çekimleri, son üç yıldır ‘Aziziye Zaferi’nin yıldönümü olan 9 Kasım’da Erzurum 

Valiliği'nin liderliğinde oluşturulan Tabyalar Platformu'nun organize ettiği ve çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarıyla üniversiteler, yereldeki kamu kurumlarının da katıldığı ‘Erzurum Tarihine Yürüyor’ projesi ile 
düzenlenen yürüyüşün yerel ve ulusal medyada çeşitli gösterimlerle yer alması mekanik çoğaltma aşamasının 

gerçekleşmekte olduğunu düşündürmektedir. Bu saygı yürüyüşüne Erzurum ve çevre illerden yüzlerce insan 

katılmaktadır. Yürüyüş kapsamında sabah ezanı sonrası verilen salaların ardından özellikle Erzurum merkezde 
bulunan Ulu Camii önü olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan gruplar araçlarla önce Karskapı Şehitliği’ni 

ziyaret etmekte, ardından 2 km mesafedeki Topdağı’na Nenehatun Tarihi Milli Parkı’na yürümektedirler. Son 

üç yıldır gerçekleştirilmekte olan bu yürüyüşe olan ilgi her katılımda biraz daha artmakta, binlerce insan 
kendileri için adeta tapınaklaşmakta olan bu tarihi mimari içerisindeki anıt ve tabyaları ziyaret etmektedir. 

Erzurum Valiliği’ne bağlı olan Tabyalar Platformu da hem organize ettiği yürüyüşlerle hem de kendi adıyla 

sahip olduğu web sitesi üzerinden paylaştığı çeşitli fotoğraflar, tanıtım filmi ve haritalar gibi dijital unsurlarla 

saha için mekanik çoğaltma aşamasına katkıda bulunmaktadır. 
 Seaton (1999), filmlerin modern zamanda etkili mekanik çoğaltma araçları olduğunu belirtmektedir. 

Fakat bunun yanında, mabetleştirme sürecinin en önemli araçlarının, savaş dönemine ilişkin yazılı medya 

olduğunu ifade etmiştir (Seaton, 1999). 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı hakkında sonradan yazılmış olan ve 
ilgi gören hatıralar, dönemi yansıtan eski fotoğraflar yazılı medya örnekleri olarak gösterilebilir. 93 Harbi 

hakkında yazılmış olan edebi ve bilimsel diğer tüm yayınlar, sahanın mekanik çoğaltma örnekleri arasındadır. 

Yine milli parka yönelik yerel ve ulusal medyada yer alan haberler ve çekimleri devam etmekte olan belgesel 
çalışmaları bulunmakta ve bu girişimlerin her biri bu aşamanın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.  

 

  2.1.5. Sosyal Çoğaltma (Social Reproduction)  

Mekânın ya da turistik objenin mabetleşmesi sürecinin son aşaması olan sosyal çoğaltma Seaton’a 
(1999) göre, savaş alanındaki objelerin savaş alanı dışında temsil edilmesi ve anılması olarak da 

açıklanmaktadır. Çok güçlü simgesel obje ve olaylar bulunduğu yerde kalmayıp sosyal çevre tarafından 

çoğaltılır ve insan yaşamının gündelik bir parçası haline gelir. Bu aşama alanın ya da bölgenin belli bir 
çekiciliği ile kendini başka alanlarda adlandırması şeklinde oluşmaktadır (MacCannell, 1976).  
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Savaş alanları için sosyal çoğaltma ise, savaş alanındaki turistik objelerin alan dışındaki bölgelerde 

temsil edilmesine ilişkin adlandırılma aşamasıdır (Seaton 1999). Bu yüzden savaş alanına ait unsur bölgenin 
dışında farklı bir yerde, insan yaşamının ya da kültürel arka planın bir parçasında yer alır. Savaş unsurunun 

temsil edildiği bu alan, savaş alanı yanında yakın bir yer ya da bambaşka bir coğrafik alanda da ortaya çıkabilir 

(Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007). 
Nenehatun Tarihi Milli Parkı da sosyal çoğaltma aşaması için çok fazla sayıda örneğe sahiptir. Milli 

parktaki sembol objeler ve isimler birçok yerde yaşatılmaya devam etmektedir. Erzurum’da Nenehatun ismi 

okullar, hastaneler, çeşitli salonlar gibi birçok alanda kullanılmıştır ve yerel otoritelerin hassasiyeti 

doğrultusunda kullanılmaya devam etmektedir. Nenehatun ve Aziziye gibi savaş alanının anısını barındıran bu 
isimler sadece Erzurum ve bölge bazında değil, Türkiye’nin başka yerleşimlerinde de karşımıza 

çıkabilmektedir. Nenehatun Köyü, Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Nenehatun Anaokulu, 

Nenehatun Kız Lisesi, Nenehatun Konferans Salonu, İstanbul-Arnavutköy’de ve Kocaeli-Darıca’da bulunan 
Nenehatun Sokağı gibi birçok örnekte milli parkın sahip olduğu anının yaşatıldığı görülmektedir. Parkın 

içeriğindeki Aziziye tabyalarının isminin Erzurum’a bağlı olan Aziziye ilçesinde yaşatılması, Londra’da 

Aziziye Camii ve yakınında Aziziye Turkish Restaurant ismine sahip saygın bir restoranın bulunması gibi 
örnekler Nenehatun Tarihi Milli Parkı’nın sosyal çoğaltma aşamasını yaşadığı yönünde güçlü emareler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Günümüzde oldukça farklılaşan turizm tercihleri ve eğilimleri beraberinde yeni turizm türlerinin 

yaratılması zorunluluğunu da getirmiş ve alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Turizm hareketliliği farklı 

ve özel olan yeni destinasyonlara doğru bir yönelim içerisindedir. Savaş alanlarına yönelik hüzün turizmi 

hareketliliği de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Türkiye’deki savaş alanları turizmi potansiyeline sahip 
alanlardan birisi olan Nenehatun Tarih Milli Parkı’nın da son yıllarda yıllık ziyaretçi sayısını artırmaya ve 

hüzün turizmi kapsamında MacCannell’in mabetleşme sürecini yaşamaya başlayan bir destinasyon haline 

geldiği düşünülmektedir. Alanın adlandırma aşamasının milli park ilanıyla gerçekleştiği, sınırlama ve 
yükseltme aşamalarının ise zaten var mevcut olan tabya ve anıtlarla gerçekleştirilmiş olduğu ve bu aşamanın 

koruma ve zenginleştirme aşamasına evrildiği görülmektedir. Kudaka (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) 

ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü’nün bu alana yönelik planları ve çalıştay raporları, 

milli park geneline yayılan restorasyon ve düzenlemelerle koruma ve zenginleştirme aşamalarının devam 
edeceğini göstermektedir.  Alanda, savaş alanları için gerçekleştirilemeyebilecek bir süreç olması dolayısıyla 

tapınaklaşma aşamasının tam olarak yaşanmadığı ifade edilebilir. Ancak savaş alanlarının objesi konumundaki 

anılara ev sahipliği yapan tabyaların tapınaklaşabilme potansiyeli olan yapılar olduğunu ve bu süreci 
yaşayabileceğini de belirtmek gerekir. 

Tabyaların tahrip olan kısımlarına yönelik çalışmalar ve yeni yapılandırmaların kazandırılacağı 

çalışmalar Aziziye 1 tabyası, Aziziye 2 tabyası, Aziziye 3 tabyası, Mecidiye tabyası ve genel alan olmak üzere 

bu şekilde ayrı ayrı planlanmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü’nün Nenehatun 
Tarihi Milli Parkı Aziziye Tabyaları Fonksiyon Belirleme Çalıştayı raporlarında tabya binalarının genel 

ışıklandırılması, peyzaj düzenlemesi, sergi alanı oluşturulmasına yönelik çevre düzenlemeleriyle başlayan ve 

tabyaların çeşitli fonksiyonlarla donatılarak bölgenin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihini yansıtan bir 
tarih, kültür ve sanat merkezi haline geleceği yapılandırmalar öngörülmektedir. Bu çalışmalar arasında 

tabyaların Harp Tarihi Müzesi, Komuta Merkezi Müzesi yapılması, yapıların anma günlerinde ve diğer 

ziyaretler sırasında üzerine çeşitli ışık ve lazer gösterilerinin yansıtılması, alanda var olan siperlerin ve diğer 
yapıların düzenlenmesi ve buralarda ziyaretçilere o anı yaşama hissi verecek şekilde bazı teatral etkinliklerin 

yapılması öngörülmektedir. Bu çalışmalar çocuklar, engelli ziyaretçiler ve yabancı ziyaretçiler için çoklu dil 

seçenekleriyle birlikte çeşitli ziyaretçi grupları için ayrı ayrı planlanmaktadır. Bunlara ek olarak Kudaka’ya 

(Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) bağlı olan Erzurum Tarih ve Kültür Mirasını Geliştirme Komitesi 
tarafından hazırlanmış olan ‘Nenehatun Tarihi Milli Parkı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının Turizme 

Kazandırılması’ çalışmasında da Mecidiye tabyasının şehre hâkim noktadaki konumu dolayısıyla tarihi otel 

olarak kullanılması, genel alan içerisinde yerel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin sunulduğu bazı satış 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS24v-1ezKAhWiJJoKHX9hBPoQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fnenehatundh.saglik.gov.tr%2F&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D194.27.49.197%26ts%3D1455089282453112%26auth%3D23lyyjqaa35pj47zsihqh6yhbdm7at6m%26rndm%3D0.2676214431412518&v6s=2&v6t=9511&usg=AFQjCNGOy_bc1way9irnJfFDo-Wp85yajA&sig2=fHM7t7mcfWDRSncjECUXZQ&bvm=bv.113943665,d.bGs
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noktaları, ‘build mapping’, ‘agumented reality’ teknolojileri gibi yapılandırmalar önerilmektedir. Tüm bu 

faaliyet planlarının sahanın sınırlama ve yükseltme aşamasına yönelik çalışmalar olacağı düşünülmektedir. 
Alanın mekanik çoğaltma aşamasının basılı ve görsel materyal düzeyinden öte, Sarıkamış örneğinde 

olduğu gibi sinema endüstrisinin dikkatini bu noktaya çekerek çeşitli filmler, belgeseller ve gösterimlerle 

desteklenmesi gerektiği ifade edilebilir. Bu konuda başta ulusal düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
teşvikleri ve yerelde Erzurum Valiliği’ne bağlı olan ‘Tabyalar Platformu’ ile milli parkın ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtımını sağlayacak çalışmaların yapılması gerekebilir. Tabyalar Platformu’nun kendi ismiyle sahip 

olduğu web sitesi içerisinde, sahanın çeşitli görselleri, tanıtım filmleri yer almaktadır ancak bu noktada çarpıcı 

gösterimlerle sosyal medyanın daha etkin kullanımı sağlanabilir. Üç yıldır düzenlenmekte olan saygı yürüyüşü 
daha fazla kurum ve kuruluşun katılımı sağlanarak ulusal düzeyde katılımın gerçekleştiği ve ulusal 

kenetlenmenin sağlandığı bir yürüyüş niteliğine kavuşturulabilir. 

Nenehatun Tarihi Milli Parkı dünyadaki ve Türkiye’deki benzerleri gibi savaş alanları turizmi 
yönünden potansiyeli olan ve artık bunu değerlendirme yolunda olan bir tarihi milli park olarak gelişmektedir. 

Alan, MacCannell’in (1976) ifade ettiği mabetleşme sürecindeki adlandırma, sınırlama (çerçeveleme) ve 

yükseltme, tapınaklaşma, mekanik çoğaltma ve sosyal çoğaltma aşamalarıyla ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 
bu sahaya yönelik bir mabetleşme süreci yaşandığı çıkarımı yapılabilmektedir. Çünkü park, söz konusu 

aşamaları fiziksel ve mistik anlamda yaşadığı yönünde bazı unsurlar barındırmaktadır.  Bu kapsamda 

Nenehatun Tarihi Milli Parkı’nın mabetleşme potansiyeline sahip bir mekân olarak hüzün turizmi destinasyonu 

olma yolunda gelişme ve dönüşümlere açık olduğu ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Siyasi, sosyal, kültürel ve teknoloji alanındaki gelişmeler turizmde de etkisini göstermektedir. İnsanların 

dinlenme, eğlenme ve seyahat ile ilgili istek ve ihtiyaçlarının değişmesi yeni turizm tip ve şekillerinin 
oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle, bilinen turizm hareketleri yanında tarihi, kültürel ve çevresel öğelerin 

ön planda olduğu turizm çeşitlerinin giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda destinasyon gelişimi 

ile ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalar incelenmiş, çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler, 

Aksaray’ın destinasyon gelişim süreci ile ilişkilendirilmiştir. Aksaray’ın kültür. inanç ve ekoturizm  imkanları 
ile alternatif turizm türleri açısından gelişmeye açık bir destinasyon olduğu tespit edilmiştir. Diğer çalışmalarda 

ele alınan destinasyon sorunları ve çözüm önerileri ışığında Aksaray’ın turizm potansiyeli ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buradan hareketle, bu çalışmanın benzer çalışmalara veri kaynağı olması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: alternatif turizm, turizm destinasyonu, Aksaray ili 

 

A RESEARCH ON THE SIGNIFICATION OF ALTERNATIVE TOURISM 

POTENTIAL IN AKSARAY PROVINCE AS A DEVELOPING TOURISM 

DESTINATION 
 

 

 

ABSTRACT 

The political, social, cultural and technological transformations occurring in the world have been 
affecting tourism. The changes of the leisure, recreation and journey demands of the people caused new types 

of tourism.  Thus, beside the well-known tourism types, new types of tourism including historical, cultural and 

environmental elements have been rising. In this framework, some various studies on destination development 
both in the world and in Turkey were analyzed. The knowledge from the studies was related to the destination 

development process of Aksaray. Aksaray with culture, religious and ecotourism opportunities is seen as an 

attractive touristic destination in order to develop alternative types of tourism. Under the light of destination 

problems and possible solutions, the tourism potential of Aksaray was discussed. It is also aimed with this 
study to generate a new data source to similar studies.  

Keywords: alternative tourism, tourism destination, Aksaray province 
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GİRİŞ 

 
Turizm sektörü, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sürekli gelişen ve büyüyen sektörlerden biridir. 

Siyasi ve teknolojik gelişmeler ışığında sınırlar ortadan kalktıkça daha uzak mesafelere seyahat etme eğilimi 
artmaktadır (Ulusan ve Batman, 2010). Toplumsal dönüşüm ve gelişmeler insan istek ve ihtiyaçlarının 

çeşitlenmesine neden olurken, turizm alanı bu dönüşümden pay almaktadır (Sarkım, 2007: 22). Küreselleşme 

turizmi lokomotif bir sektör haline getirmekte, aynı zamanda diğer sektörlerle dolaylı ve doğrudan ilişkiler 
farklı boyutlarda ilerleme kaydetmektedir (Kavacık vd., 2012: 170). Bu çerçevede, birey-toplum-mekân 

ilişkisinde yaşanan farklılaşmalar turizm algısını değiştirmektedir. Günümüzde geleneksel turizm 

uygulamaları buna bağlı olarak değişmekte; kentlerin, iklimlerin ve coğrafyanın etkisiyle alternatif arayışlar 

yoğunluk kazanmaktadır.  
Geleneksel turizm, turistlerin bir ya da iki haftalık tur paketini satın alarak gruplar halinde yaptıkları 

turizm faaliyetidir. Alternatif turizm ise geleneksel turizme tepki biçiminde, yeni bir seçenek olarak doğmuştur 

(Ulusan ve Batman, 2010: 245). Özellikle insanların tatil anlayışlarının deniz-kum-güneş üçlüsünden eğitim-
çevre-eğlence üçlüsüne kayması, turistlerin doğal alanlara yönelmelerine imkân sağlamış, böylelikle alternatif 

turizm ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir (Düzgüneş ve Demirel, 2013: 1). Alternatif turizmde para hırsı 

güdülmezken, turistlerle yöre halkının kaynaşması, kültürleşme, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı kavramları 
ön plandadır (Met, 2012: 167-168). 

Alternatif turizmin ortaya çıkmasında, turistik faaliyetlerin neden olduğu çevresel sorunlar, turist 

sayısının artması ve turizmdeki genel eğilim etkili olmaktadır (Düzgüneş ve Demirel, 2013: 2). Alternatif 

turizm, kitlesel klasik turizme alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. Bu nedenle 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alternatif turizm, “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı 

girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm 

çeşididir” şeklinde tanımlanmaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 46). 
Hem turizm anlayışının gereği olarak hem de turizm talebinde meydana gelen gelişmeler ve tüketici 

tercihlerinin değişmesi, turizmden önemli beklentileri olan ülke, bölge ve yörelerin turistik ürün 

çeşitlendirmesine gitmelerini zorunlu hale getirmiştir (Sarkım, 2007). Bu durum turizm çeşitleri ve turist 
tercihlerindeki değişimde kendini göstermektedir. Bilinen turizm hareketlerine ek olarak tarihi, kültürel ve 

çevresel öğelerin ön planda olduğu turizm çeşitleri giderek önem kazanmaktadır. Tarihi ve kültürel dokuyu ön 

planda tutan destinasyonlar giderek daha fazla tanınmakta ve turizm olgusunda kendini daha çok 

hissettirmektedir (Uğur, 2012). Değişen talebi karşılamak ve bu alanlardaki özel ilgiye sahip turist pazarından 
en fazla payı alabilmek amacıyla çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Böylece bir yandan turizm alanında 

alternatifler oluşturulurken, diğer taraftan ürün çeşitliliği ile yöre ve bölge dokusuna uygun yeni turizm 

merkezleri oluşturulmaktadır. 
Turizm sektöründe ürün çeşitliliğini arttırma amaçlı çalışmalarda, ürünün kendi özelliğinden 

yararlanılmanın yanı sıra, ürünün diğer ürünleri destekleyici özelliğinden de yararlanmak amaçlanmaktadır 

(Kılıç ve Kurnaz, 2010: 39). Böylece alternatif turizm, -yeni alanlar yaratmanın yanında- doğal kaynak 

stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve yöre halkının turizm ile ilgili aktivitelerini kontrol ederek 
bu yönde ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir gelişimin temelleri ile 

alternatif turizm kavramları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Akpınar ve Bulut, 2010: 1577). 

 

1.TURİZMDE ÇEŞİTLENDİRME VE ALTERNATİF TURİZMİN ÖNEMİ 

 
Turizmde çeşitlendirme rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli yöntemleri kullanarak 

turizm arzını artırma ve farklılaştırma yönünde çeşitli çabalar olarak ifade edilmektedir (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 

42). Ancak bu çabalar, turizmin farklı kaynaklardan beslenmesi ve bölgenin kaynaklarının alt ve üst yapı 
yetersizliği nedeniyle kullanılamaması nedeniyle eksik kalabilmektedir           ( Demir ve Demir, 2004: 95). 

Turizm, geçtiğimiz birkaç on yıl göz önüne alındığında, en hızlı gelişen sektörlerden birisidir. Bu hızlı 

büyüme, turizm ürünlerinin ve mekânlarının çeşitlendirilmesini gerektirmektedir. Böylece, turizmden elde 

edilen gelirin artması ve tüm yıla yayılacak bir turizm etkinliği söz konusu olabilecektir (Ulusan ve Batman, 
2010: 245). Bu doğrultuda turizm sektörü turist sayısını artırmayı, kıyılarda yoğunlaşan çevresel baskıyı 
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azaltmayı, turizm etkinliklerini bütün yılı kapsayacak şekilde uzatmayı ve turizmin ekonomik katkısını daha 

geniş alanlara yaymayı mümkün kılacaktır (Akpınar, 2004: 207). 
Dünyanın birçok ülkesinde turistik değeri düşük bölgelerin, organik doku veya doğal güzelliklerin 

korunmasıyla ya da bazı görsel ilaveler ve peyzaj çalışmalarıyla turist akınına uğradığı görülmektedir. Bu 

nedenle tarihi doku ve yeterli altyapı ile birlikte turizm açısından potansiyel teşkil eden yeşil alanlar, sulak 
alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından zengin pek çok doğal güzelliklerin yeterince korunarak uyum içerisinde 

sergilenebilmesi mümkün olabilmektedir (Akbulut ve Bulut, 2010: 1576). Türkiye’de daha ziyade kıyı 

turizmine yoğunlaşılması, kitlesel özellik gösteren tatil turizminin daha çok tercih edilmesine; deniz-güneş-

kum üçlemesi dışındaki diğer doğal, kültürel ve tarihi değerlerin yeterince değerlendirilememesine neden 
olmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu turizm potansiyelini avantaja dönüştürebilmesi, turizm faaliyetlerini 

çeşitlendirmesiyle mümkün olacaktır (Ulusan ve Batman, 2010: 245). Şu halde alternatif turizmin, fırsatların 

görülmesi ve değerlendirilmesi bakımından önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür.  
Turizm ve destinasyon arasındaki ilişkilerin önemli olduğuna inanan yöneticiler yerel, bölgesel, ulusal 

ve uluslararası alanda turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi hedeflemektedir (Uğur, 2012: 14). Ancak turizm 

destinasyonları, turizmin önemli bileşenlerinden biri olmakla beraber; pazarlanması yönetilmesi ve yeni 
turistik ürünler ortaya koyma gibi zorluklarla karşılaşmaktadır (Hassan vd., 2011: 38). İşletmeler farklı 

alanlardaki fırsatları değerlendirebilmek için ürünlerini, hizmetlerini, faaliyet alanlarını ve hizmet sundukları 

tüketici gruplarını çeşitlendirme yoluna giderek destinasyonun bu tür yönlerini fırsata çevirmektedir (Mercan, 

2010: 70). 
Ürün çeşitliliğinin sağlanmasında, turistik ürün, bir ülke veya bir yörenin sahip olduğu doğal, tarihi ve 

turistik kaynaklar olabildiği gibi, tüketicilerin yer değiştirmelerine ve tatil yapmalarına imkân veren tüm 

hizmetleri de kapsamaktadır (Sarkım, 2007: 138). Bir şehir turu, tur otobüsü, rehberin açıklamaları, otobüs 
camından izlenen şehrin manzarası, şehrin çekicilikleri ve yiyecek-içecek hizmetleri, konaklama, otel 

çalışanlarının samimiyeti ve sunulan kahvaltının kalitesi gibi birçok unsur turistik ürünün bileşenlerini 

oluşturmaktadır (Mercan, 2010: 68). Turistik ürünün geliştirilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması 

açısından alternatif turizme katkı sağlayan bir araç görevi üstlenmektedir. 
 

2.TURİZM DESTİNASYONU VE DESTİNASYONUN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Turizm destinasyonu, içinde barındırdığı kaynaklar ile turistleri kendisine çeken, turistlere ev sahipliği 

yapan, doğrudan ve dolaylı turizm hizmetlerinin toplamından oluşan ürünler bütünüdür (Özdemir, 2008: 3). 

Destinasyonlarda mal veya hizmetler çok sayıda isletme tarafından üretilip sunulmakta ise de, turistler her bir 
destinasyonu bütün bir birim olarak algılamakta ve değerlendirmektedir (Akbaba, 2012: 2). Kırsal alanların 

daha etkin kullanımı ve destinasyonlarının geliştirilmesinin ekonomiye olan katkıları nedeniyle destinasyon 

gelişimine yönelik bölgesel ve ulusal politikalar yürürlüğe konmaktadır (Sharpley, 2002: 222). Destinasyon 
gelişimi kapsamında; Orta İspanya Pirene dağlarının kayak merkezi niteliği, Kuzey Batı Britanya’da kıyı 

turizmi, Güney Afrika’da KwaZulu, Natal ve batı Cape yöreleri, Avustralya’nın Sunshine kıyısı, 

Avusturya’nın ünlü kayak merkezi Innsbruck, Şirince, Beypazarı, Safranbolu, Mardin, Hatay ve Akdeniz/Ege 
kıyılarının turizm amaçlı kullanılması örnek verilebilir (Met, 2012: 167). 

Destinasyon gelişimine yönelik araştırmalar incelendiğinde, Akpınar (2004) tarafından Kemaliye 

üzerine yapılan çalışmada, beşeri ve doğal kaynaklarının alternatif turizm için uygun olduğu, ancak bunları 

geliştirmek ve kullanmak konusunda istenilen noktada olunmadığı vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmada 
Kemaliye’nin küçük grup ve bireysel turizm etkinliklerine, özellikle spor turizmine yatkın bir bölge olduğu 

belirtilmektedir. Kütahya üzerine yapılan bir çalışmada ise kentin çok sayıda tarihi ve kültürel zenginliğe sahip 

olduğu ve farklı ilçelerinde ayrı güzelliklerin Kütahya’nın tamamını olumlu yönde etkileyeceği ifade 
edilmektedir (Önder vd., 2010). 

Alternatif turizm destinasyonlarından biri olarak kabul edilen Maçka’da yapılan bir çalışmada, bölgede 

ağırlıklı olarak yerli turiste hizmet edildiği, gezi ve ziyaretlerin genelde yaz aylarında yapılabildiği ve tesis 
açısından yetersiz kalındığı sonuçlarına yer verilmiştir (Düzgüneş ve Demirel, 2013). Alternatif turizm 

açısından geliştirilebilecek bir diğer şehir olan Sinop üzerine yapılan çalışmada ise kentin tarihi bir kent olma 

özelliğinin öne çıkarılabileceği ve Karadeniz ülkelerine yakınlığı nedeniyle kruvaziyer gemi ziyaretlerinin 
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artırılabileceği ifade edilmektedir. Turizm talebindeki değişimlerin Sinop için fırsat olabileceği 

öngörülmektedir (Met, 2012). Muğla bölgesinde bulunan pastoral vadi üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise, 
kitle turizminin yoğun olarak yaşandığı bölgede eko-turizme yönelik çalışmaların destinasyonun imajına 

vereceği katkıya dikkat çekilmektedir. Sektördeki çeşitlilik ihtiyacına cevap verebilmek adına çok zengin 

floraya sahip endemik bitki çeşitlerinin çok olduğu bu bölgede turizmi canlandırmanın alternatif turizm 
hareketlerinin canlanmasına katkı vereceği belirtilmektedir (Kılıç ve Kurnaz, 2010).  

Dünyada yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde, Botswana’daki Okavango Deltası’nın önemli bir 

destinasyon gelişimi örneği olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgenin doğal güzelliğinin yanı sıra yaban hayatı 

imkânları dikkat çekicidir. Bu imkânlardan turistik anlamda daha fazla yararlanılabilmesi ve gelişimin 
sürdürülebilir olması için bölgenin turizm alt yapısı düzenlenmiş, oteller, kamp alanları ve ulaşım ve iletişim 

alanlarında teşvikler verilmiştir. (Mbaiwa, 2003). Bir başka çalışmada, eko-turizm bölgeleri için talep düzeyini 

incelemiş, seçkin insanların bu turizm türüne daha fazla ilgi duyacağını, sürdürülebilir gelişimle eko turizmin 
yaygınlaşabileceğini ve alternatif kaynakların uygun kullanımının gelişimi olumlu yönde etkileyeceğini 

vurgulamıştır (Prosser, 1994). 

 

3.ALTERNATİF TURİZM DEĞERLERİ AÇISINDAN AKSARAY 
 

Aksaray, geçmişten günümüze Hitit, Pers, Helenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray, 

1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 

1989 yılında yeniden vilayet olmuştur (AHİKA, 3). Aksaray, özellikle kültürel kaynak değerleri açısından 
uluslararası öneme sahip bir bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda Anadolu’nun orta noktasında bulunan 

bölgenin doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda tarihi İpek Yolu’nun önemli kavşak noktasında 

konumlanması, bölgesel önemini ve turizm potansiyeli arttırmaktadır (AHİKA, 12). 

Aksaray’ın tarihi ve turistik potansiyeli incelendiğinde, oldukça zengin bir altyapının olduğu 
görülmektedir. Örneğin ilde yapılabilecek alternatif turizm çeşitlerinden bazıları; Ihlara Vadisi’nde doğa 

yürüyüşü, Selime bölgesinde atlı doğa yürüyüşü, Hasan Dağı’nda dağcılık faaliyetleri, kayak turizmine yönelik 

faaliyetler ve kampçılık sıralanabilir. Ayrıca Güzelyurt’ta bisikletle ilgili etkinlikler, yine Güzelyurt ve 
Sultanhanı’nda festivallerin düzenlenmesi, Hirfanlı Barajı ve Tuz Gölü’nde kuş gözlemciliğine dair etkinlikler, 

Ziga kaplıcalarında termal turizme yönelik faaliyetler, Melendiz Çayı ve Uluırmak’ta akarsu turizmine yönelik 

faaliyetler ile buna bağlı çeşitli yörelerde sportif olta balıkçılığı imkânları bölgenin alternatif turizm 

potansiyelini ortaya koymaktadır. (Orman ve Su İşleri Bakanlığı TMP, 2013: 54). 
 

 

Aksaray’ın turizm potansiyelini ortaya koymak adına konaklama ve tarihi turistik mekânlara ilişkin 
istatistiki verilerden yararlanmak yerinde olacaktır. 

 

Tablo 1. Aksaray İli Konaklama İşletmeleri İstatistikleri 

Yılı 

Turizm İşletme Belgeli 

Konaklama Tesisleri 

Yatırım Belgeli 

 Konaklama Tesisleri 

Belediye Belgeli 

 Konaklama Tesisleri 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Tesis 

Sayısı 

Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

2011 12 490 1024 3 364 794 6 117 231 

2012 12 511 1066 2 299 664 6 165 327 

2013 14 685 1389 2 253 546 6 117 231 

2014 11 593 1211 3 123 286 11 508 1047 

2015 13 695 1384 3 117 280 10 485 1008 
Kaynak: Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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Tablo 1’de Aksaray ilinde bulunan turizm işletme, yatırım ve belediye belgeli konaklama tesislerinin 

son beş yılına ait bilgiler yer almaktadır. Buna göre, işletme sayılarında belli bir artış olmasa da oda ve yatak 
kapasitesinin arttığı görülmektedir. 

 

Tablo 2. Aksaray İli Konaklama İstatistikleri 

Yıllar Yerli Turist Yabancı Turist Toplam  

2011 103788 21080 124868 

2012 114837 13525 128362 

2013 132796 12718 145514 

2014 165286 12989 178275 

2015 169290 13230 182420 

 
Tablo 2’de Aksaray’da bulunan konaklama tesislerinde geceleme istatistiklerine yer verilmiştir. Kavşak 

noktasında yer alması nedeniyle geceleme yapmadan otel imkânlarından yararlanan misafirler 

değerlendirmeye alınmamıştır. Aksaray’da geceleme yapan konukların büyük bir çoğunluğunun yerli turist 
olduğu, yabancıların çok fazla konaklatılamadığı anlaşılmaktadır. Nevşehir’in Aksaray’a oldukça yakın 

olması, konaklama imkânlarının yüksek olması gibi gerekçelerin bu durumu ortaya çıkardığı düşünülebilir. 

 

Tablo 3. Aksaray İli Müze ve Ören Yeri İstatistikleri 

Yıllar Müze Ören Yeri Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Toplam 

2011 

Aksaray Müzesi-Ihlara Ve Güzelyurt 145035 152000 297835 

Sultanhanı 11000 220000 231000 

Saratlı Yer Altı Şehri 31000 92200 123000 

Genel Toplam 187035 465000 652000 

2012 

Müze Ören Yeri Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Toplam 

Aksaray Müzesi-Ihlara Ve Güzelyurt 144000 179000 323799 

Sultanhanı 25000 210000 235000 

Saratlı Yer Altı Şehri 20000 100000 120000 

Öresin Han 2000 19000 21000 

Gaziemir Yer Altı Şehri 2000 8000 10000 

Genel Toplam 193000 516799 709799 

 

2013 

Müze Ören Yeri Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Toplam 

Aksaray Müzesi-Ihlara Ve Güzelyurt 133859 230859 364718 

Sultanhanı 22000 218000 240000 

Saratlı Yer Altı Şehri 1925 162000 163925 

Öresin Han 5000 68000 73000 

Gaziemir Yer Altı Şehri 2000 10000 12000 

Genel Toplam 164784 688859 853643 

2014 

Müze Örenyeri Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Toplam 

Aksaray Müzesi-Ihlara Ve Güzelyurt 147770 315102 462872 

Sultanhanı 17978 258200 276178 

Saratlı Yer Altı Şehri 7200 169620 176820 

Öresin Han 16035 59093 75128 

Gaziemir Yer Altı Şehri 4090 5988 10078 
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Genel Toplam 193073 808003 1001076 

2015 

Müze Örenyeri Yerli Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Toplam 

Aksaray Müzesi-Ihlara Ve Güzelyurt 213736 301772 515508 

Sultanhanı 40000 169800 209800 

Saratlı Yer Altı Şehri 8100 91477 99577 

Öresin Han 15000 40000 55000 

Gaziemir Yer Altı Şehri 3100 4900 8000 

Somuncu Baba Türbe Ve Müzesi 39400 1200 40600 

Genel Toplam 319336 609149 928485 

 
 Tablo 3’te müze ve ören yerlerine ilişkin istatistikî bilgilere yer verilmektedir. Bu bilgiler 

çerçevesinde, 2011 yılından itibaren son beş yılda ziyaretçilerin sayısının bariz bir şekilde arttığı 

görülmektedir. Ayrıca ziyarete açılan merkezlerin de sayısının artması, Aksaray’da alternatif turizm 
imkânlarından daha fazla kullanılmaya başlandığını ortaya koymaktadır. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Aksaray’da etkin biçimde gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türlerinin kültür turizmi, eko-turizm, 

kırsal turizm ve inanç turizmi olduğu söylenebilir. Hem alanyazın bilgileri, hem de istatistiki veriler ışığında 
Aksaray’ın alternatif turizm potansiyelinin var olduğu ve gelişmeye açık bir destinasyon kimliğine sahip 

olduğu söylenebilir. Alternatif turizm gelişimine yönelik yapılan çalışmalarda yeni destinasyonların farklı 

özelliklerinin ön plana çıktığı/çıkarıldığı görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yürütülen bir araştırmada Florida’yı ziyaret edenlerin tanışıklık, aşinalık ve farkındalık gibi etmenler ile 

hareket etmelerine rağmen bölgenin turizm merkezi olduğu düşüncesi zayıftır (Milman ve Pizam, 1995). 

Aksaray açısından bakıldığında, farklı alternatif turizm türlerinin yapılır hale gelmesi, diğer alternatif turizm 
türlerine olan tercihi de etkileyecektir. Bu gerekçelerle yapılan her türlü alternatif turizm hareketi, daha fazla 

ziyaret ve daha fazla ekonomik gelir anlamına gelmektedir. Bir bölgenin cazibe merkezi olmasında ulaşım, 

konaklama, yeme içme, park, müze, ören yeri vb. eğlence ve dinlence imkânlarının olması son derece 

önemlidir (Hassan vd. 2011: 55). Aksaray’ın cazibe merkezi olmasında kullanılabilecek araçların uygun bir 
biçimde yönetilmesi ve pazarlanması, Aksaray turizmi için vazgeçilmez bir gerekliliktir. 

Araştırmalar göstermektedir ki, tüketici zihninde marka ve ürünle ilgili oluşan olumlu duygular, o mal 

veya ürünün satın alınmasında etkilidir. Markalaşmış ürünlerin tercih edilmesinde ve satın alınmasında pozitif 
duyguların önemli ölçüde etkisi vardır (Veen and Song, 2014). Aksaray’ın da marka olma yolunda önemli 

çabalar göstermesi gerekliliği ortadadır. Alternatif turizme en fazla katkı verecek unsurlardan birisi de 

toplumsal hareketler, geleneksel alışkanlıklar ve bu konuda yapılacak tarihsel araştırmalardır. Alternatif 
turizmin gelişmesinde çevrenin yanı sıra yerelde insanların günlük yaşamlarının da dâhil edilmesi etkili 

olacaktır (McGhee, 2002). Aksaray’ın yerel unsurlarının öne çıkarılması alternatif turizmin gelişmesinde itici 

bir faktör olarak kendini göstereceği söylenebilir. Dünyada alternatif turizm gelişim örneği olarak 

Botswana’daki Okavango Deltası karakteristik bir örnektir. Bölgeyi özel kılan, bu bölgenin doğal güzelliği ve 
yaban hayatı imkânlardır. Bu imkânların uygun bir şekilde kullanılmasında bölgenin turizm alt yapısı, otelleri, 

kamp alanları ve havaalanı yapımında teşvikler söz konusudur. Turizm gelişimini devam ettirmek için yollar 

ve haberleşme sistemlerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Böylece bu bölgede istihdam ve yerel 
toplulukların gelişimi açısından bu bölge fırsatlar sunmaktadır (Mbaiwa, 2003). Aksaray’ın destinasyon 

gelişiminde bu tür örneklerden yararlanılması ve gelişmiş bazı destinasyonların geçirdiği evrelerin bilinmesi 

alternatif turizm gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ekonomik kalkınmada turizmin olumlu yönde 

etkisi, turizmden elde edilen zenginliğin toplumun geneline dağıtılabilmesi, politik engellemelerin turizm 
etkinliğine  sınırlı düzeyde etkide bulunması ve  doğal ve tarihi çekiciliklerden yararlanmak için fırsat 

oluşturması  turizmin yerel ve bölgesel kalkınmaya etkisi ile açıklanabilir. (Markwick, 1999) 
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Ahiler Kalkınma Ajansının (2015) raporunda Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray illerine 

ait turizm verilerine yer verilmiştir. İncelenen iller arasında, turizmden en fazla payı yüzde 80’e yakın bir 
oranla Nevşehir almaktadır. Aksaray’ın payı Nevşehir dışındaki illerle karşılaştırıldığında yüksek olmasına 

rağmen, oran yaklaşık yüzde 8 ile oldukça düşük kalmaktadır. Aksaray, Nevşehir’in bu potansiyelini lehine 

çevirebilirse turizmden elde ettiği gelir ve turist sayıları açısından gelişme gösterecektir. Öte yandan, özellikle 
kültürel motivasyonla hareket eden turistler için kültür turlarının düzenlenmesi, doğal ve sanatsal çekiciliklerin 

gösterilmesine yönelik etkinlikler, yerel halkın yaşamından izler taşıyan aktiviteler içeren olayların bir araya 

getirilip turistik ürün haline getirilmesi ve turizm pazarına sunulması, Aksaraya olan turizm turizm talebini 

artıracaktır. 
 Aksaray turizminde avantajların yanı sıra dezavantajlar da söz konusudur. Kentin turizm 

potansiyelinin ortaya çıkarılmasında yaşanan sorunlardan başlıcası tanıtım ve pazarlama eksikliğidir. Turizme 

konu olacak değerlerin bilinmemesi, düşük geceleme oranları, yetersiz yatırımlar ve bazı yerel sorunlar 
alternatif turizmin gelişiminin önündeki engellerden bazılarıdır. Aksaray ilinin avantajlarına bakıldığında, 

tarihi ve doğal pek çok turistik kaynağa sahip olması, henüz turizme kazandırılmamış yeraltı şehirlerinin 

olması, termal turizm imkânları, Hasan Dağı’nın kış turizmine yönelik potansiyeli, Tuz Gölü ve çevresinden 
daha fazla yararlanılma şansı vs. hususlar kentin alternatif turizm potansiyelini geliştirmesine fırsat olarak 

görülebilir. 
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ÖZET 

Geçmişte turizm faaliyetleri sadece deniz, kum, güneş anlayışı içerisinde yer alan kitle turizm 

faaliyetlerinden oluşmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde alternatif turizm adı altında yeni turistik ürün çeşitleri 
önem kazanmaya başlamıştır.  Özellikle son yıllarda alternatif turizm çeşitleri içinde gastronomi turizmi de 

yer almaktadır.  Bu gelişmelere bağlı olarak gastronomi turizmine gereken önem verilmeye başlanmış ve bu 

turizme yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar yaşanılan bölgenin ikliminin ve elde edilen tarımsal 
ürünlerin o bölgenin mutfak kültürünü zenginleştirdiğini göstermekte ve böylece yöresel mutfak kavramının 

irdelenmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada alternatif turizm ve gastronomi turizmi kavramları incelenmiş ve 

ülkemizde bu turistik ürüne olan talebi artırmak amacıyla hâlihazırda geniş bir yelpazeye sahip Erzurum 
yöresel yiyecek ve içecek kültürünün rolü incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Gastronomi Turizmi, Erzurum. 

 

INVESTIGATION OF ERZURUM LOCAL CUISINE WİTHİN THE 

FRAMEWORK  

GASTRONOMY TOURISM 

ABSTRACT 

In the past tourism activities consisted of mass tourism activities which were thought only sea, sand and 

sun. In the later periods, under the name of alternative tourism, new type of tourist products gained importance. 

Especially, in recent years gastronomy tourism is also located in alternative type of tourism. Depending on 
these development, it begins to value for gastronomy tourism and for this tourism studies are performed with 

these studies , the climate of region and obtained agricultural products enrich the culınary culture and so 

concept of the regional cuisine is examined. In this study, the concept of alternative tourism and gastronomy 
tourism are examined and in order to increase the demand for tourist product of Erzurum regional food and 

drink culture is examined. 

Keywords: Alternative Tourısm, Gastronomy Tourism, Erzurum. 
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1.GİRİŞ 

 
Son yıllarda turizm talebinin deniz, kum, güneş üçgeni çerçevesinden uzaklaşması ve alternatif turizm 

türlerinin giderek daha fazla tercih edilmesi, ülkeleri turistik ürün çeşitlendirmesine yöneltmektedir. Kitle 
turizm hareketliliği içerisinde, turistlerin tüketim taleplerinde meydana gelen değişim ile birlikte, doğası ve 

kültürel değerleri bozulmamış yörelere yönelik tatilleri tercih etme eğilimlerinin artığı görülmektedir. Bu 

değişen talebi karşılamak için ülkemizde de alternatif turizm merkezleri keşfedilmekte ve turizme 
kazandırılmaktadır.  Bu kapsamda özellikle gastronomi turizmi son zamanlarda ülkemizin de gündemine 

giren bir turizm çeşidi olmuş durumdadır. Bu çalışma, alternatif turizm, gastronomi turizmi kavramlarının 

önemi ve etkileri üzerinde durmak amacıyla hazırlanmıştır.  
Erzurum’un alternatif turizm değerleri kapsamında mutfak kültürü özetlenmiştir. Çalışma sonucunda, 

gastronomi turizmi göz önünde bulundurularak, yöresel yemeklerin Erzurum’da alternatif bir turistik ürün 

olarak değerlendirilmesi ile ilgili öneriler sunulmuştur.  

 

2.ALTERNATİF TURİZM  

 
Günümüzde kişilerin isteklerine, zamanlarına, ilgi alanlarına, kişiliklerine, yaşlarına göre farklı turizm 

alternatifleri gelişmektedir. Bireyselleşen insan yaşamının bir sonucu olan bu ayrıştırma, turizm hareketini 

artırma stratejisi izleyen tüm ülkeler için bir mecburiyet haline gelmiştir. Yükselen refah düzeyine paralel 
olarak, seyahate ayrılan gelirin artması, ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlaması gibi unsurlar da bu sonuca 

ulaşılmasında etkili olmuştur(Ulusan, 2009: 22) 

Alternatif turizm; “geleneksel, klasik kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak 
amacıyla oluşturulmuş, yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir turizm çeşididir” 

şeklinde tanımlanmaktadır. (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:8) 

Bu tanımdan hareketle Alternatif turizm; doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre 
oluşturmayı ve yöre halkının turizm ile ilgili faaliyetlerini kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu kavram özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır ve 

çekiciliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan kitle turizmine karşı yeni turizm modellerinin geliştirilmesi 

fikrini doğurmuştur (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:8) 

3. GASTRONOMİ TURİZMİ 

 
Yeme-içme bilimi anlamına gelen gastronomi, son dönemlerde özel ilgi turizmi içerisinde sıklıkla adı 

duyulan bir kavramdır. Gastronomi turizmi; temel motivasyon unsuru özel bir yemek türünü tatmak veya bir 

yemeğin üretimini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları 
ziyaret etmektir( Zengin, Uyar ve Erkol, 2014: 3) 

Bir ulusun sahip olduğu yemeklerini oluşturan mutfaklar, sadece yiyeceklerle değil, aynı zamanda bu 

yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve servis edilmesine ilişkin yöntemleri, bu yiyecek ve içeceklerin 
hazırlanma şekillerini, yiyeceklerin üretildiği mutfakların konumunu ve mimarisini de beraberinde 

yansıtmaktadır (Özdemir ve Kınay,2004: 3). 

Yöresel yemeklerin alternatif turizm çeşitliliği bağlamında çekicilik unsuru olması ve insanlar üzerinde 

bıraktığı motivasyon yaratıcı etkisi giderek artmaktadır. Bir destinasyonun sahip olduğu yerel mutfak, 
turistlerin tatil kalitelerini artırmak için önemli bir etkendir. Turistler her ne sebeple seyahat ederse etsinler, 

yöresel yemekler, bölgenin alternatif turizm potansiyelini yükseltmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için 

önemli fırsatlar sunmaktadır.  

 

4.ERZURUM YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜ 

 
Mutfak kültürü kavramı beslenmeyi sağlayan yemek, yiyecek, içecek türlerini ve bunların hazırlanma, 

pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini; buna bağlı mekan ve ekipmanı, yeme – içme geleneği ile bu 
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çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine özgü bir kültürel yapıyı 

kapsamaktadır (Özil ve Özil, 2014: 280). Her milletin ve ülkenin yapısına ve alışkanlıklarına göre 
kendilerine ait mutfak kültürü oluşmuştur. Bunlardan en renkli ve zengin olanlardan biride şüphesiz Türk 

Mutfağıdır. Türk mutfağı,  Türkiye’de yaşayan insanların beslememesini sağlayan yiyecek içeceklerin 

üretilip ve tüketilmesinde çerçevesinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar olarak ifade 

edilmektedir(Hacıoğlu ve Avcıkurt. edt. 2008: 433). 

Türk kültüründe önemli bir yeri olan yeme- içme kültürü ve bunun turistik ürün olarak pazarlanması 

turizm açısından giderek önem kazanmaktadır. Özellikle iller kendi mutfak kültürlerine ait yemeklerini, 
turistik bir ürün olarak turistlere sunmaktadırlar. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Mutfak kültürü, insanların 

günlük yaşamlarının önemli bir parçasıdır ve turizm sektörünün de bütünleyici bir unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Kocaman, 2012:198). Bu duruma paralel olarak Klasik turizm anlayışının değişmesi ve ziyarete 
gelen turistlerin farklı arayış ve beklentilerinin olması, üretici ve tüketiciler açısından alternatif turizm 

türlerinden olan mutfak turizmini ve buna bağlı ürünlerinde gelişimini sağlamıştır.  

Her ilin kendine özgü mutfağı olduğu gibi Erzurum İl’inin de kendine özgü, değişik ve lezzetli birçok 
yöresel yemeği bulunmaktadır.  Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum ili, tarih boyunca birçok uygarlığa 

ev sahipliği yapmıştır.  Geçmişten günümüze bu uygarlıklarla etkileşim, ilin kültürel, coğrafi, ekolojik, 

ekonomik yapı unsurlarını oluşturmuş, bunun sonucunda sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin 

en önemli kültür merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle ilin sahip olduğu kültürün bir unsuru olan mutfak, bu 
kapsamda değerlendirildiğinde tarihsel ve kültürel birikimle oluşmuş zenginliktir. 

Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında önemli bir yeri olan mutfak; evin mimarisine göre 

değişmekle birlikte geleneksel Erzurum evlerinde ve özelliklede kırsal kesimlerde yapısını ve işlevini koruyan 
evin en önemli mekânlarından biridir. Bu mekan genellikle avlunun bir kısmında yer alır. Tandır evinin içinde 

seki adı verilen oturma yeri ve yiyeceklerin depolanması amaçlı kullanılan mutfağa yakın kiler ve ambarlar 

bulunmaktadır    (Çomaklı, 2011: 333). 
Erzurum ilinin geleneksel mutfak kültürü, coğrafik özelliklerinin de etkisiyle tarımsal ve hayvansal 

ürünlere dayanmaktadır. Özellikle hayvancılığın gelişmiş olması birçok yemekte et ve süt ürünlerinin sıklıkla 

kullanılmasına yol açmıştır.  Süt ile yapılan civil ve lor peynirleri ekonomik açıdan ve ev kullanımı açısından 

büyük önem taşımaktadır (Kayserili, 2014: 279). Özellikle bölgede et, tahıl, bakliyat ürünlerinin yanında 
doğada kendiliğinden yetişen bitkiler de önemli yer tutar. Bu bitkilerin başında aşotu, evelik, çiriş, reyhan, 

ısırgan otu, mantar, çaşır, medik, ışkın, yemlik, pancar, ebegümeci, kuşekmeği, kuzukulağı, turp, boğa dikeni 

haşhaş, helliz ve kekik gelir. Bunların bir kısmı çiğ tüketilebilirken bir kısmı da çeşitli yemeklerin ana 
malzemesini oluşturmaktadır (Alpaslan, 2011: 326). 

Erzurum ilinin kendine özgü bu mutfak kültürü özellikle bazı yemeklerin ön plana çıkmasına ve buradan 

da Anadolu’ya yayılmasına zemin hazırlamıştır. Erzurum ilinin sosyal kültürel ve ekonomik özelliklerini 

taşıyan merkeze ve ilçelerine ait birçok yemek bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Erzurum Yöresel Mutfağına Özgü Ürünler 
YEMEKLER MERKEZ / 

İLÇE 

YEMEKLER  MERKEZ / 

İLÇE 

Patates boranisi Merkez  Babaanne tatlısı Merkez  

Soğan dolması Merkez  Kadayıf dolması Merkez  

Şalgam çırtması Merkez  Kaz lokması tatlısı Merkez  

Ayva dolması Merkez  Hurma tatlısı Merkez  

Ekşili yaprak dolması Merkez  Pestil çullaması Merkez  

Kartol oturtması  Merkez  Dut çullaması Merkez  

Ekşili ( açamlı) yahni Merkez  Tatlı helva (mevlid helvası) Merkez  
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Cağ kebabı Merkez  Peynir helvası Merkez  

Erzrum su böreği Merkez  Tandır ketesi Merkez  

Erişte plavı Merkez  Bohça ketesi Merkez  

Yumurta plavı Merkez  Hink yemeği Horasan  

Çaçırlı bulgur pilavı Merkez  Kesme aşı çorbası Karayazı  

Turşu pancarı Merkez  Yalancı köfte (sargırık) Karayazı  

Pastırmalı ramazan kıyması Merkez  Yoğurtlu kavurma  Karayazı  

Çaçır kavurması Merkez  Tandır gözleme  Karayazı  

Tutmaç çorbası  Oltu  Su gliği Şenkaya 

Guymak Oltu  Etli bulgur Şenkaya  

Hasuta Oltu  Çatal tatlısı Şenkaya  

İnci katmeri Oltu  Kızamık pancarı Tortum  

Hınıs içli köfte Hınıs  Tandırda çarıklı fasulye Tortum  

Keşkek  Hınıs Tandırda tavuklu keşkek Çat  

Kavun turşusu Hınıs İspir fasulyesi İspir  

Ayran aşı çorbası Tekman  Mıhlama  İspir  

Kartol dolması Tekman  Hoşmeri İspir  

Bakraç  Tekman  Zeytinyağlı yalancı dolma Uzundere  

Keledoş Tekman  Lor dolması  Uzundere  

Patile Tekman  Etli şalgam dolması Uzundere  

Kayısı açma  Tekman  Enişte tatlısı Pazaryolu  

Soslu tatar böreği  Aşkale  Kaysefe tatlısı  Pazaryolu  

Gendime çorbası Şenkaya  Patates dolması Pazaryolu  

Haşıl  Şenkaya   

Kaynak: Erzurum, Erzincan, Bayburt İllerinin Yöresel Yemek Envanteri, 2012. 

Yöresel yemekler, kırsalda ya da şehir merkezlerinde gelenek haline gelmiş, özel günlerde daha çok 
tüketilen, genellikle bir olay sonucunda kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan 

yiyeceklerdir. Bu durum turizm açısından değerlendirildiğinde, ziyaret edilen alana ait yöresel yemek 

kültürünün ayrı bir önemi vardır. Özellikle son yıllarda turistler yerel halk kültürünü tanımak ve yöresel 

yemeklerden tatmak, yöreye özgü damak lezzeti hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak amacıyla yöreyi 
tercih etmeye başlamıştır.  

Özellikle il mutfak kültürünün temelinde olan cağ kebabı ve kadayıf dolması Erzurum’un geleneksel 

lezzetleri arasında ilk sırada gelmektedir. Kadayıf dolması Erzurum’un çok özel ve otantik bir tatlısıdır. 
Erzurum’da kadayıf denince akla ilk olarak ramazan ayı gelmektedir. Ramazan ayı boyunca hemen hemen her 

iftarın tatlısı kadayıf dolmasıdır (Çakmakçı ve Aydın). Bunun yanında cağ kebabı da Erzurum yöresine ait 

olduğu bilinen yöresel bir yemektir. Cağ kebabı kuzu etinden yapılan bir tür et dönerdir. Erzurum yöresel 
mutfağında özellikle son yıllarda birçok yiyecek içecek işletmesi açılmış ve bu iki ürün ticari ve turistik 

anlamda önem kazanan iki ürün haline gelmiştir (Kayserili, 2014: 280). 

Bu yöresel yemekler ve yerel ürünler, hem kültürel mirasın bir parçası olup hem de yerel ekonomiye 

katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Bu potansiyelin değerlendirilerek yerel ürünlerin turistlere 
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sunulması, ayrıca yerel tarım faaliyetleri, yerel ürün sunan girişimciler, yöredeki esnaf ve işletmeler için de 

olumlu etkiler oluşturmaktadır(Güneş vd. 2008: 7). 

 

5.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
 Yöresel yemekler, şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel unsurları arasında önemli bir konuma 

gelmiştir. Özellikle son yıllarda Yöresel yemeklerin turistik bir ürün olarak sunulması, üretici ve tüketici 
açısından olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmamız alternatif turizm türü olan gastronomi 

turizmini ve gastronomi turizminin bir ürünü olan yöresel yemeklerin önemini vurgulamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  
Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Daha 

sonra bu çalışmadan elde edilen veriler analiz edilip yorumlanmıştır. Görüşmede kullanılan soru formunun 

oluşturulmasında öncelikle literatür incelenmiştir. A.Hatipoğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 
kullanılan sorular geliştirilerek sorulmuştur. Bu sorular şunlardır;  

1.Menünüzde yer alan yöresel yemekler nelerdir? 

2.Hangi yöresel yemekler daha çok talep görüyor? 

3.Menünüzde olmadığı halde müşteriler tarafından istenilen yemekler nelerdir/ bu yemekler listenizde 
neden yer almamaktadır? 

Bu soruların yanı sıra görüşme sürecinde işletme yöneticilerinin verdikleri cevaplar karşısında ek sorular 

da sorulmuştur. 
Araştırmanın evreninin Erzurum ilinde bulunan, yöresel yemek sunan 4 adet işletme oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda yöresel yemek hizmeti veren Daşhane, Erzurum Evleri, Müceldili Konağı ve Güzelyurt 

restorantlarının yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  
 

• Daşhane 

İşletme yöresel unsurları taşıyan bir mekândır. İşletmenin mönüsünde bakıldığında yöreye uygun 

yemeklerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Özellikle menüsünde yer alan mantı, su böreği, kesme çorbası, 

ekşili dolma ve sıcak soğuk içecek çeşitlerinin çok talep edildiği belirtilmiştir. Buna ilaveten müşteriler lor 
dolması menüde görmek istediklerini belirtmişlerdir. Fakat işletme sahibi lor dolmasının bulunmamasının 

sebebini ana malzeme olan evelik yaprağının kolay temin edilememesi olduğunu belirmişlerdir. Ayrıca yöresel 

müziklerin yemek sırasında sunulduğu, bunun yanında haftanın belli günlerinde canlı müzik hizmeti sunulması 
mekanik çekiciliğini artıran unsurlar olarak görülmektedir.  

 

• Erzurum Evleri  

İşletme eski Erzurum evlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş nostaljik bir mekandır. Erzurum’a 
gelen turistler tarafından ilk ziyaret edilen yerler arasında,  restoran olarak da kullanılan geçmiş dönemlere ait 

birçok araç ve gerecin bulunduğu, yöresel müziklerin gün boyu çaldığı otantik bir mekândır. Menüsünde yer 

alan kuzu tandır, su böreği, patates boranisi, kuymak, ayran çorbası, kesme aşı ve kadayıf dolması en çok tercih 

edilen yöresel yemeklerdir. Ayrıca çay, kahve ve nargile içecekleri de sunulmaktadır. Bu işletmede ise 
özellikle müşteriler Erzurum tatlısı olan demir tatlısını talep etmekte fakat işletmede yapılmamaktadır. İşletme 

yöneticisi bu tatlıyı daha ziyade eskiden kadınların yaptığını belirtmiştir. Ayrıca günümüzde bu tatlıyı yapmayı 

bilen çok az insan olduğu için işletmede müşterilere sunamamaktadırlar.  

 

• Müceldili Konağı 
İşletme tarihi ve kültürel unsurların bir arada kullanıldığı konak, restoran ve çay bahçeleriyle gün 

boyunca yiyecek ve içecek servisi yapılmaktadır.  İşletme kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunmaktadır. 
Menülerinde su böreği, patates boranisi, kuymak, ayran çorbası, kesme aşı ve kadayıf dolması bulunmaktadır. 

Diğer yöresel yemek veren yerlere göre daha az yöresel yemek üreten işletme de özellikle yazın insanlar 

Erzurum semaver çayını tercih etmektedirler. Bununla birlikte işletme düğün vb. özel günlerde hizmet verebilir 



425    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

kapasiteye sahiptir. Böyle günlerde müşterilerin taleplerine göre Misafirlere Erzurum yöresel yemeklerinden 

sunmaktadırlar.  

 

• Güzelyurt Lokantası 
1928 yılında kurulan işletme ilin en eski restoranlarından biridir. Menüsünde birçok klasik ve yöresel 

yemek yer almaktadır. İşletme kahvaltı, öğle yenmeği ve akşam yemeği sunmaktadır. Menüsünde yer alan 
doğal alabalık, nohut, kesme çorba evelik pancarı, kuzu tandır, ayak paça ve su böreği bulunmaktadır. Fakat 

bu menüsünü işletme misafirlerine haftanın belirli günlerinde sunmaktadır. Ayrıca alkollü ve alkolsüz 

içeceklerde sunulmaktadır.  
 

6.SONUÇ  

 

Türk Mutfağı başlı başına kendi içinde bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Ülkemizde yerel 
mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürü yaşanmaktadır.  Erzurum 

yöresi de zengin mutfak kültürü ile yüksek bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Geleneksel olarak 

sofralarda yer alan yemekler, çorba, etli yemekler, tahıl grubu ve tatlılardır. 
Yapılan görüşmeler ışığında Erzurum alternatif turizm potansiyelin değerlendirilerek yöresel mutfak 

ürünlerinin turistlere tanıtımına ağırlık verilmelidir. Ayrıca yerel ürün sunan girişimciler, yöredeki esnaf ve 

işletmelerle birlikte ortak hareket ederek mevcut potansiyelinden olumlu şekilde yararlanmalıdır. Buna 
ilaveten yörede konaklama ve seyahat faaliyetlerinin iyileştirilmesi yöresel yemeklerin tüketim oranının 

artmasına da etki edecektir.  

İşletmeler genel olarak eski Erzurum kültürünü yaşatmaya çalışmakta ve insanlarda artık modern 

hayatın yoğun ve yorucu atmosferinden sıyrılıp böyle kültürel ve tarihi dokuyu yaşatan yerlerde eski hayatı 
yeniden yaşamak istemektedirler. Bu da işletmelere kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olabilecek 

faktörlerdendir.  

Sonuç olarak Erzurum ili taşıdığı tarihi ve kültürel önemle birlikte gastronomi turizmi açısından cazibe 
merkezi konumundadır. Sahip olduğu bu potansiyel ile farklı turizm türleriyle desteklenerek ilin yöresel 

mutfağının da gelişmesi sağlanabilir. 
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ÖZET 

Türk halkı eskiden beri doğum, sünnet, evlilik gibi birçok önemli günde eğlenceler ve organizasyonlar 

düzenlemektedir. Bu özel günler insanları bir araya getirme, sosyal bağları güçlendirme, ortak değerleri ve 
gelenekleri pekiştirme, töreleri canlı tutma ve farklı kültürleri gelecek kuşaklara aktarma gibi pek çok sosyal 

fonksiyonu gerçekleştirmektedir. 

Yörelerin kendine has bir mutfak kültürünün oluşmasında önemli geleneklerden biri olan düğünler 
sosyal organizasyonu ve toplumsal ilişkileri yansıtmaktadır. Anadolu’da düğünler sırasında özel yemeklerin 

sunulduğu düğün yemekleri bölgelerde yetiştirilen yöresel ürünlerin birbirinden farklı olması nedeniyle 

çeşitlilik göstermektedir. Yörelere ait farklı yemek çeşitleri ise Türk mutfak kültürü zenginliğinin temelini 

oluşturarak, ülkemiz gastronomi turizminin çekiciliğini artırmaktadır. 
Bu çalışmada gastronomi turizmi açısından Erzincan yöresi mutfak kültürü ile bu mutfak kültürünü 

yansıtan düğün yemekleri değerlendirilerek, yemeklerin hazırlanışı hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi turizmi, yemek kültürü, Erzincan düğün yemekleri 

 

CULTURAL HERITAGE WEDDING DISHES IN  

TERMS OF GASTRONOMY TOURISM: THE SAMPLE OF ERZİNCAN 

CITY 

ABSTRACT 

Turkish people organize many important organizations such as birth, circumcision, marriage anciently. 

These special events are carrying out many social functions, such as bring people together, strengthen social 
ties, reinforce the shared values and traditions, transfer different cultures to future generations and sustenance 

of cultures. 

Weddings which one of the most important traditions in the formation of a unique culinary culture, 
reflect social organization and social relationships. Because of the differences of the local products grown in 

Anatolia, it shows variety of dishes served in a private wedding table during weddings.  The different varieties 

dishes of regions form the basis of wealth of Turkish cuisine culture, so they increase the attractiveness of our 
country's gastronomic tourism. 

 In this study, the culinary culture and wedding dishes of Erzincan are assessed in terms of gastronomy 

tourism and information about the preparation of these dishes is given. 

Keywords: Gastronomy tourism, food culture, Erzincan wedding dishes 

 

1. GİRİŞ 

 
Turizm, tabiat ve sanat ile beslenen güzellikleri tanıma isteği, insanların hava değişimi ve dinlenme 

gereksinimleri, doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi 

ile ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak, milletlerin ve topluluklarının birbirlerine 
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yaklaşmasına imkan sağlayan önemli bir sektör olarak tanımlanmaktadır. Bu yakınlaşmada yemekler ise bir 

araç konumunda görev almaktadır (Kozak vd., 2009; Akgöl, 2012).  
Sanatsal ve bilimsel unsurlarla yiyecek, içecek ve yemeklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak 

tüm özelliklerinin detaylı biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması 

çalışmalarını içeren bilim dalı Gastronomi olarak adlandırılmaktadır (Eren, 2007). Turistlerin bir ülkeyi veya 
bölgeyi tercih etmesinde ki temel nedenler arasında gastronomi turizmi de yer almaktadır (Hatipoğlu, 2010). 

Ayrıca Gastronomi turizmi daha önce yaşanmamış bir yiyecek veya içecek deneyimini yaşamak için seyahat 

motivasyonu oluşturan ve seyahat davranışlarının gerçekleşmesine vesile olan turizm şekli olarak da 

tanımlanabilmektedir (Üner, 2014). Turistlerin gittikleri ülkelerden hoşlanmalarını sağlayan faktörlerden biri 
de ziyaret ettikleri ülkelerin mutfak kültürleridir. Yapılan çeşitli çalışmalarda turistlerin Türkiye’ye gelme 

amaçlarından birisinin de Türk mutfağını tanıma ve Türk mutfak kültürünü öğrenme isteğinin olduğu 

belirtilmiştir (Akman 1998; Arslan, 2010; Akgöl, 2012). Bu nedenle Türk mutfağı turizm açısından önemli bir 
kavram olarak görülmektedir. 

 

Türk Mutfağı 

Doğal özellikleri, denizleri, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle sahip olduğu 

kültürel değerleriyle Türkiye, önemli bir turizm ülkesi konumundadır. Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile eski 

dünya kıtaları olan Asya, Avrupa ve Afrika arasında doğal bir köprüdür. Bu nedenle tarihin ilk devirlerinden 

beri kıtalar arası ilişkiler büyük ölçüde Anadolu toprakları üzerinden olmuştur. Göçler, savaşlar, istilalar, 
ticaret yolları ve haberleşme için Anadolu toprakları kullanılmış ve bu nedenle birçok uygarlığın da beşiği 

olmuştur. Tüm bu uygarlıkların birleşimi, bugünkü Anadolu kültürünün temelini oluşturmaktadır (Anonim, 

2007).  
Milletlerin ve ülkelerin kendi kültürel yapısına, gelenek, görenek ve yeme-içme alışkanlıklarına bağlı 

olarak şekillenen bir mutfağı vardır. Türk mutfağı da yemek çeşitleri, tadı, özellikleri bakımından diğer 

mutfaklara göre farklılıklar göstermektedir. Kökleri Orta Asya’da başlayan ve bugün yaşadığı topraklarda 

biten, büyük göçlerin ve çeşitli kültürlerle etkileşmenin sonucunda oluşan yemek sanatının her alanında 
birbirinden zengin örnekler sunan Türk mutfağı; pişirme yöntemleri ve sofra düzeni ile Fransız ve Çin 

mutfakları ile birlikte dünyanın sayılı üç mutfağından birisidir. Bu zenginlik ise, Türk Milletinin dünyanın en 

eski toplumlarını meydana getirmiş olmasından kaynaklanmaktadır (Dereli, 1989; Tezcan, 1997; Sürücüoğlu 
vd., 2001, Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005). 

 Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecek-içecekler, bunların hazırlanması ve 

pişirilmesi ayrıca bu aşamalar sırasında kullanılan araç-gereçler ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak 
çevresinde gelişen tüm uygulamalar ile inanışlar Türk mutfak yapısını oluşturmaktadır (Arslan, 2010). Birer’e 

(1990) göre günümüzde Türkiye’nin pek çok yöresinde coğrafi bölgelere göre değişen birçok yiyecek türüne 

rastlamak söz konusudur. Örneğin Güneydoğu illerinde hamur ve fıstıklı tatlılar ile baharatlı kebaplar çok 

yaygındır. Kısır, içli ve çiğ köfteler de yine bu yörenin karakteristik yiyecekleri arasındadır. Ege Bölgesi 
insanının yaygın olarak zeytinyağı kullanmalarına karşın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvansal yağ tercih 

edilmektedir. Ayrıca Batı Anadolu’da sebzelerden yapılan yemekler, İstanbul ve Ege Bölgesi’nde sütlü tatlılar 

yaygındır. Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde balık tüketimi, İç Anadolu’da ise tahıl, hamur işleri ve pirinçli 
yemekler sıklıkla tüketilmektedir (Arslan, 2010).   

Yüzyılların birikimini ve çeşitliliğini taşıyan yemek kültürü olgusu sadece bir karın doyurmaktan ziyade 

törenlerin, dini merasimlerin, düğünlerin, eğlencelerin, ölümlerin, festivallerin ve pek çok toplumsal 
davranışın vazgeçilmez öğelerinden birisi olmuştur (Beşirli, 2011). 

 

Türk Toplumunda Düğün  

Düğün, tüm insanlık için farklı inanışlarla birlikte yeni bir adım olarak nitelendirilen evrensel bir 
kavramdır. Gelin ve damadın bir araya gelerek aile kurumu oluşturma sürecinin kutlanma biçimi düğün olarak 

ifade edilir (Başbuğ, 2012). 

Anadolu Türk Halkı için düğün, kuralları toplum tarafından belirlenerek kesinleştirilmiş kutsal bir 
törendir. Erkek ile kadının aile kurmak için kanuna uygun olarak birleşmelerine evlenme, evlenme dolayısıyla 

yapılan tören veya eğlenceye düğün adı verilmektedir. Evlenme, yaşamın ikinci geçiş dönemi olarak 
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bilinmektedir. Evlenme törenlerinde yaşayan birçok gelenek ve görenek bulunmaktadır (Adıgüzel, 1997). 

Şenlik havası içerisinde gerçekleşen düğünler toplumda her sınıf insanın bir araya geldiği organizasyonlar 
olarak da bilinmektedir. Düzenlenen eğlenceler günlük hayatın gerektirdiği yaşam tarzının yansıtıldığı çeşitli 

oyunlarla süslenmektedir. Zaman içerisinde düğünlerin yapıldığı mekânlar değişmiştir. Eski dönemlerde açık 

alanlarda yapılan düğünler, günümüzde kapalı mekânlarda yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinde yapılan kır düğünleri ve şehirlerde merkezden uzak bölgelerde sokaklarda yapılan düğünler 

geleneğin devam ettirilmeye çalışıldığı ortamlardır. Buna karşılık salon diye adlandırılan kapalı mekânlarda 

gerçekleştirilen düğün törenleri, geleneği devam ettirmekle birlikte, yerleşik yaşama geçmenin veya 

şehirleşmenin getirdiği değişen yaşam koşullarının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Ancak düğün 
törenlerinin geçmişten günümüze değişmeyen özelliği insanları bir araya getirme özelliğidir. Ayrıca düğünler 

insanlar arasındaki bağları güçlendirme ve gelenekleri canlı tutarak pekiştirme gibi görevlerde üstlenmiştir 

(Berber, 2009).  
Düğün törenlerinde düğüne katılan misafirlere yemek ikram edilmesi düzenlenen etkinliklerin ana 

unsurları arasında yer almaktadır. Çünkü verilen yemek, birlik ve beraberlik açısından bir mesaj niteliğindedir. 

Türk tarihinin çeşitli dönemlerine bakıldığında hem devlet yöneticilerinin hem de halkın gerçekleştirdiği 
düğünlerde yemek verme âdetinin yer aldığı bilinmektedir. Özellikle Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerinde 

düğün yemekleri hakkında kayıtların yer aldığı bilgiler bulunmaktadır. Günümüzde de düğün törenlerinde 

yemek verme geleneği Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde görülen bir gelenektir (Berber, 2009). 

Anadolu Türk düğünlerinde bereketi temsil eden yada bereketle ilişkili yiyeceklerle yapılan yemeklerin 
yenmesi gelin ve damadın evliliklerini bereketlendirmek, onların sahip oldukları bereketi, davetli olan halka 

dağıtmak ve yaymak amacını taşımaktadır (Çetin, 2008).  

 

Anadolu’da Düğün Yemekleri 

Düğün törenleri sırasında yemek olgusu ile ilişkili yapılan etkinlikler önemli birer yemek kültürü 

göstergelerine dönüşebilmektedir. Düğün yemekleri genel olarak öğle yemeği olarak gerçekleştirilir fakat bazı 

yörelerde akşam yemeği olarak da organize edilebilir. Düğünlerde hazırlanan ziyafet sofralarında yer alan 
yemek çeşitleri yörelere göre değişmektedir.  

Genel olarak düğünlerde; yüksük veya düğün çorbası gibi çorbalarla başlayan yemek, keşkek, etli nohut, 

etli biber dolması, tavuklu pirinç pilav, nohutlu pilav, cacık gibi yemeklerin değişik kombinasyonlarının ikramı 
ile devam etmekte, yemek sonunda evde hazırlanmış baklava, un veya irmik helvası gibi tatlılara yer 

verilmektedir (Yalçın Çelik, 2010; Veren, 2012; Sağır, 2012). Anadolu’da bazı yörelerin düğün yemek çeşitleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 
Adana ilinde düğün törenleri için özel yemekler hazırlanır. Yemekler arasında söz tatlısı, nişan şerbeti, 

düğün ekmeği, yüksük çorbası, düğün köftesi, gelin tutarı ve avul aşı gibi çeşitli yiyecek ve içecekler yer 

almaktadır (Artun, 1998). Ege Bölgesi’nde Çivril yöresi ile Aydın ayrıca Kastamonu’da düğünlerin meşhur 

yemeği buğdaydan yapılan keşkektir (Çetin, 2008). 
Tokat’ta düğün yemeklerinde çorba, et yemeği (kuru fasulye/nohut), keşkek, dolma, pilav, cacık ve 

içecek ikram edilir. Düğünlerde alkollü içecekler genellikle bulunmaz. Düğün yemekleri özel aşçılar tarafından 

hazırlanır (Veren, 2012). Yapılan bir araştırmada düğün yemeğinin komşularla yardımlaşarak hazırlandığı ve 
gelinin çeyiz eşyaları indirildikten sonra düğün yemeği sırasının geldiği ifade edilmektedir. Tokat’ta düğün 

yemeği olarak nitelendirilen yemek, gelin almadan gelenlere verilen yemeklerdir. Bu yemekler genellikle 

düğün çorbası, etli dolma, pehlili pilav ve un helvasıdır (Sağır, 2012). 
Mengen halk mutfağında ise nişan, düğün ve ölü yemekleri için değişmez bir menü bulunmaktadır. 

Çorba (toygarlı/keşkek/mercimek), et kavurma (tas kebabı/etli patates), sebze yemeği (mevsimine göre taze 

fasulye/patlıcan/ kurutulmuş bamya), pilav (sade tereyağlı/şehriyeli/iç pilav), börek, salata, hoşaf, tatlıdır 

(nişan ve düğün için baklava, ölü için helva/lokma)  (Yalçın Çelik, 2010). 
Erzincan yöresinde düğünlerde hazırlanan yemek çeşitlerine geçmeden önce, Erzincan’ın mutfak 

kültürünü oluşturan ve düğün yemeklerine yansımasını sağlayan coğrafi özellikler, tarih, turizm, yörede 

yetiştirilen ürünler ile yemek alışkanlıklarına değinmek gerekmektedir. 
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Erzincan Yöresinin Coğrafi, Tarihi ve Turizm Özellikleri ile Yemek Alışkanlıkları 

Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey batı bölümünde Yukarı Fırat Havzası’nda yer almaktadır. 
Karasal iklime hakimdir ancak yüzey şekilleri, ovaları ve dağlarla çevrili olması yer yer değişik karakterli 

iklimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almasına rağmen Erzincan diğer 

illere göre daha ılıman bir iklime sahiptir. Denizden yüksekliği 1.185 metredir. Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, 
Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü Erzincan'ın ilçeleridir (Hayli, 2002; Anonim, 2016a). 

Turizm kökeni açısından bakıldığında, Erzincan tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş önemli bir yerleşim 

yeridir. Günümüzde özellikle Urartu-Hitit döneminden kalan şehir kalıntıları, kaleler, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminden kalan camiler, çeşmeler, köprüler, kervansaraylar ilin kültürel yapısına ışık tutmaktadır. Erzincan 
Ekşisu Mesire Alanı Bögert maden suyu, Horhor, Erzincan Ilıcası gibi önemli termal ve şifalı su kaynaklarına 

sahiptir. İlin kültürel ve doğal değerleri ile ilde yapılan festival ve şenlikler turizm üzerinde olumlu etkiler 

göstermektedir. Bu etkinliklerin en çok bilinenleri arasında; Refahiye Bal Festivali, Kemaliye Kültür Festivali, 
Kemah Sultan Melik Tarih Kültür ve Spor Şenlikleri, Uluslararası Esence Yedigöller Dağcılık Şenlikleri 

sayılabilmektedir (Yalçınyavuz, 2015). 

Erzincan yöresinde özellikle buğday ve hayvansal kaynaklı gıdalar insanların beslenmesinde tüketilen 
temel ürünlerdendir. Bulgur, yarma, tarhana, erişte ve dövme sevilerek tüketilen gıdalar arasındadır. Özellikle 

bulgur birçok yemek yapımında kullanılır. Kış mevsiminde tüketmek amacıyla besin maddelerinin 

hazırlanması yöre halkı için önemlidir. Bulgur, gendime (aşurelik buğday), tarhana, yarma ve erişte kış için 

hazırlanan ürünlerin başında gelmektedir. Ayrıca çeşitli sebze ve meyvelerin kurutulması ve reçel yapılarak 
değerlendirilmesi de yaygındır. Yöre mutfağı yemek türü bakımından zengindir. Bunların çoğunu hamur 

yemekleri oluşturur. Eşgili, kesme çorba ve yaprak sarma başlıca yemek türleridir. Ayrıca su böreği, kete ve 

tatlılar sıklıkla sevilerek tüketilen hamur işlerindendir (Anonim, 2016b). 
 

Erzincan’ın Yöre Ürünleri: 

 

Erzincan Üzümü: Erzincan’ın Üzümlü (cimin) ilçesinde yetişen siyah renkli, basık-
oval şekilli, ortalama 3-4 g tane ağırlığında, çekirdek sayısı ortalama 1-4 olan, orta kabuk kalınlığında, aroması 

tatlı-mayhoş, konik şeklinde, dolgun sıklıkta, 300-1500 g salkım iriliğinde olan sofralık bir üzümdür. Üzümler 

genellikle taze meyve olarak tüketilebildiği gibi, içecek olarak üzüm suyu ve şarap üretiminde, reçel, pestil, 
hoşaf, pekmez, sirke yapımında, üzüm kompostosunda, aşure içerisinde ve tatlı olarak birçok hamur işi 

tatlılarda kullanılmaktadır (Anonim, 2016a). 

 

Erzincan Tulum Peyniri: Adını içinde olgunlaştırıldığı ambalajından alan Tulum peyniri, Türkiye’de 

en çok üretilen ve tüketilen peynirler arasındadır. Ekonomik değere sahip olan ve kaşar peynirden sonra miktar 

olarak Türkiye’de en fazla üretilen peynir çeşidi olarak bilinmektedir. Geleneksel tulum peyniri üretimi için 

10 ile 45 gün arasında zamana ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir (Aydın, 2007). Yapımına yılın 5. veya 6. aylarda 
başlanan, dokuzuncu aylarda biten, tamamen Erzincan'ın yüksek rakımlı, 90-100 çeşit bitki zenginliğine sahip, 

temiz ve serin yaylalarındaki buz gibi soğuk sulardan beslenen, beyaz koyundan (karaman koyun) alınan sütten 

yapılan peynirdir (Anonim, 2016a). 
Tüketime sunulan tulum peynirleri beyazdan sarıya kadar değişen renklerdedir. Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde ayrıca Bingöl, Elazığ, Erzurum ve Tunceli illerinde de üretilmektedir. Erzincan iliyle özdeşleşmiş 

olan tulum peyniri çoğu zaman “Erzincan tulum peyniri” olarak anılmaktadır. Yarı sert veya yumuşak peynirler 
sınıfında yer alan Tulum peyniri yüksek yağ içerikli, kolay ufalanan, yarı sert tekstürlü, tereyağımsı ve keskin 

kokulu bir peynir çeşididir (Akyüz, 1981; Kurt vd., 1991). 

   

Tava Leblebisi: Erzincan leblebisi ve çeşitleri oldukça ünlüdür ve diğer leblebilerden farklıdır. 
Farklılığı Erzincan nohutundan ileri gelmektedir. Erzincan nohutu diğer şehirlerde yetişen nohutlara nazaran 

daha iridir. Bu nedenle Erzincan'da üretilen leblebi diğer yörelerde üretilen leblebilerden daha iri olmaktadır. 

Kendine has tadı ile ünlenen Erzincan tava leblebisinin lezzeti kavurma ve dinlendirme sürecinde ortaya 
çıkmaktadır (Anonim, 2016a). 
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Erzincan Kovan Balı: Doğal, 1700 adet civarında çiçek özünden oluşan, 2550 m rakımda, katıksız, 

şekersiz ve bal mumu kullanılmadan, tamamen arının ürettiği saf balın adı Erzincan Karakovan Balı olarak 
bilinmektedir. Balda besin kalitesini artıran faktörlerden olan proteinlerin, enzimlerin, esterlerin, vitaminlerin, 

mineral maddelerin, asitlerin yoğun olması ve insan sağlığına zarar vermeyen meyve şekerlerinin yüksek 

düzeyde bulunması nedeniyle önemlidir (Anonim, 2016a). 
 

Erzincan Düğün Yemekleri  

Erzincan’da düğün yemekleri için iki farklı kombinasyondan oluşan ziyafet sofraları hazırlanmaktadır. 

Bunlar; 
-Yarma çorbası, babukko ve hoşaf  ile hazırlanan menü ile Ufak yemek olarak nitelendirilen bamya, 

yaprak dolması, üzüm kasefesi, hoşaf, pilav, börek, 

sarığıburma, baklava, zerde, kuzu dolması ve kaburga ile hazırlanan diğer bir menüdür.  
Babukko yemeği verildiği taktirde ufak yemek olarak bilinen yemekler verilmez.   

 

Erzincan düğünlerinde genellikle yarma çorbası, babukko ve hoşaf birlikteliğinden oluşan düğün 
sofraları tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda da bu yemek çeşitlerinin malzeme ve yapılışları 

detaylandırılarak, fotoğraflarına yer verilmiştir. 

 

1. Yarma çorbası 

Türk mutfağında yüzlerce çeşidi olan çorbalar sevilerek tüketilen yemekler arasındadır. Bazı çorbalar, 

özel günler olarak nitelendirebileceğimiz dönemlerde yapılarak misafirlere ikram edilir. Düğün çorbası, toyga 

çorbası, yayla çorbası vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Erzincan yöresinde düğünlerde genellikle yarma 
çorbası ziyafet sofralarında ikram edilmektedir. 

 

                                                           

                                                      Fotoğraf 1: Yarma çorbası 

 

 

Tablo 1. Yarma Çorbası yapımı için gerekli malzemeler 

Kullanılacak Malzemeler Ölçü 

Kıyma 150 g 

Taze fasulye 200 g 

Yarma 70 g 

Margarin 50 g 

Soğan 2 adet 

Domates 1 adet 

Dereotu, maydanoz 5 sap 

Yağ (kızartmak için) 1 bardak 

Karabiber, tuz 1 tutam 

 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.yemek-tarifleri.net/wp-content/uploads/Yarmal%C4%B1-Yayla-%C3%87orbas%C4%B1.jpg&imgrefurl=http://yemekresimli.com/yarmal%C4%B1+yo%C4%9Furt+%C3%A7orbas%C4%B1+tarifi.html&h=361&w=480&tbnid=7idnVbT3TmVy4M:&docid=zLLy6MB9aIOXpM&ei=PIXPVrvPLKLJ6ASat66oAg&tbm=isch&ved=0ahUKEwi73aeWgJTLAhWiJJoKHZqbCyUQMwhWKBswGw
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Yapılışı: (Gürsoy, 2011). 

1) Kıyma karabiber ve tuz ile yoğrulur, misket büyüklüğünde köfteler yapılarak kızgın yağda kızartılır, 

2) Fasulyeler ayıklanır, ince ince enine kıyılır, 
3) Soğan ince ince kıyılır, margarinde kavrulur ve fasulyeler eklenir,  

4) Domates küp şeklinde doğranır ve karışıma eklenir, 

5) 7 bardak su eklenerek pişirilir, 

6) Fasulyeler piştikten sonra, yarmalar katılarak kaynatılır, 
7) Kıyılmış maydanoz ve dereotu serpiştirilir ve servis yapılır. 

 

2. Babukko  

Hamurdan yapılan Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz’in bazı bölgeleri ve İç Anadolu’nun doğu 
kesimlerinin yöre mutfağına ait bir yemek türüdür. Daha çok Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Elazığ, 

Bingöl, Kayseri ve çevresine has bir yemektir. Tuzlu tereyağı ve yoğun kıvamlı ayranı ile birlikte servis edilir. 

Babukkonun ortası oyulur, oyulan kısımdan çıkarılan hamur parçaları, babukkonun oyulan kısmına ufak 

parçalar halinde bölünerek koyulmaktadır. Sonra üzerine sosu ilave dilerek servis yapılır. Babukkonun 
tamamen parçalanarak soslanmış haline bavuko, ortası oyularak servis edilmiş haline zervet yada zerafet ismi 

verilir (Anonim, 2016c). 

 

 

Fotoğraf 2: Babuko yemeği 

 

 

Tablo 2. Babukko yapımı için gerekli malzemeler 

Kullanılacak Malzemeler Ölçü 

Un 5 su bardağı 

Tuz  2 tatlı kaşığı 
Sarımsak 5 diş 

Su 2 su bardağı 

Yoğurt 1 kilo 
Margarin 1 adet 

 

Yapılışı: (Anonim, 2016d). 

1)Buğday unundan hamur hazırlanır ve mayalanmaya bırakılır, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamur
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://diaryoflittlethings.blogspot.com/2010/06/ba-bu-ko.html&psig=AFQjCNFAhHuhQ8nlDY95szQetfAotukCjQ&ust=1456526962593130
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2)Hamur mayalandıktan sonra yuvarlak şekil verilir ve ocakta sacın altına yerleştirilerek pişirmeye 

bırakılır, 
3)Yoğurt yada keşten yapılmış ayran ayrı bir kaba konur,  

4)Tereyağı bir tavada eritilir,  

5)Buğday unundan yapılmış ve kömbe diye bilinen büyükçe ekmeğin üzerindeki kızarmış kabuğu 
bıçakla daire şeklinde kesilerek çıkarılır. Kömbenin içi oyularak ayrılır, 

6)Çıkarılan iç lokmalar şeklinde doğranır. Kömbenin içerisine dökülür. Üzerine ayran ve ayranında 

üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servise hazır hale getirilir. 

 
3. Üzüm hoşafı 

Anadolu’da yöreden yöreye değişmekle beraber kayısı, vişne, erik, dut, elma, armut, üzüm, incir, 

kızılcık gibi meyveler kurutulur. Kurutulmuş meyveler hoşaf yapımında kullanılır. Üzüm Erzincan ilinde fazla 
miktarda yetiştiği için yörede en fazla kurutulan meyveler arasındadır. Üzümden yapılan hoşaf ise Erzincan 

düğün yemeklerini tatlandırmaktadır. 

 
Fotoğraf 3: Üzüm hoşafı 

 

 

Tablo 3. Üzüm hoşafı yapımı için gerekli malzemeler 

Kullanılacak Malzemeler Ölçü 

Kuru üzüm 200 g 

Şeker 1 su bardağı 

Su 2,5 su bardağı 

 

Yapılışı: (Halıcı, 2009). 
1)Üzümlerin sapı ve çöpü ayıklanır. Üzerini örtecek kadar su ilave edilir ve suda bir süre beklettikten 

sonra suyu süzülüp bir tencereye alınır,  

2)Üzerine su ilave edilir. Önce yüksek ateşte kaynatılır. Kaynadıktan sonra ateşi kısarak 15 dakika daha 
pişirilir,  

3)Üzümler yumuşayınca şekeri ilave edilir. 5 dakika daha pişirip ateşten alınır ve üzüm hoşafı ılımaya 

bırakılır, 

4)Ilındıktan sonra buzdolabına alıp soğutulur ve servise hazırlanır.  
 

 

SONUÇ 

 
Günümüzde turistlerin özellikle bir ülkeyi veya bölgeyi tercih etmelerindeki temel nedenler arasında o 

bölgede yapılan yemekler veya sadece o bölgede üretilen bir ürün ile yapılan yemeğin tadımı ve üretim 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.enfestatlar.tv/wp-content/uploads/%C3%9Cz%C3%BCm-Kompostosu.jpg&imgrefurl=http://www.enfestatlar.tv/uzum-kompostosu/&h=500&w=486&tbnid=z1TMhnJx_eiNSM:&docid=3rgIUTqYSQGkcM&ei=coXPVubyMcXJ6ASS2pjQBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjm84ywgJTLAhXFJJoKHRItBkoQMwg8KA0wDQ
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aşamalarının gözlemlenmesi yer almaktadır. Bu yönleriyle Gastronomi turizmi ülke turizminin çekiciliğini 

artırmaktadır.  
Anadolu’da bölge, şehir ve yörelere göre değişebilen gelenek-görenekler ve yeme-içme alışkanlıklarını 

kapsayan düğün törenleri sırasında yapılan etkinlikler önemli birer yemek kültürü göstergelerine 

dönüşmektedir. Düğün törenlerinde düğüne katılan misafirlere yöreye özgü yemeklerin ikram edilmesi, Türk 
yemek kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemlidir. Türk mutfağı yemeklerinin içeriği, 

çeşitliliği ve taşıdığı kültürel özellikleri ile turizm endüstrisi için önemli bir potansiyel ve çekicilik arz 

etmektedir. Bu zengin miras turizm pazarlaması açısından doğru değerlendirilmelidir. Bu nedenle Anadolu 

yöre yemeklerinin yapımının unutulmaması ve tanıtımının yapılması, Türk mutfak kültürünün korunması 
açısından önemlidir. Ancak yeteri kadar Türk mutfağının tanıtılmaması nedeniyle dünya mutfakları arasında 

hak ettiği yere gelememiştir. Bu nedenle özellikle yörelere ait yemeklerin detayları hakkında tanıtıcı bilgilerin 

yer aldığı katalog veya kitaplar hazırlanmalı, yiyecek-içecek etkinlikleri, çeşitli yarışmalar, konferanslar, 
kongreler gibi bilimsel faaliyetler sıklıkla organize edilmeli ve bu etkinliklere katılım teşvik edilmelidir.  

  Erzincan yöresi tarihi, doğası, kültürel özellikleri ve bulunduğu coğrafi konum nedeniyle turizm 

açısından ülkemizin önemli illeri arasında yer almaktadır. Bu nedenle özellikle Erzincan yemek kültürünün 
turizmde ön plana çıkarılması ile bölgede oluşturulacak alternatif turizm çalışmalarına ve bölge kaynaklarının 

sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Yemek kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve turistler için 

çekicilik unsuru olarak görülebilmesi için Erzincan’da faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek-içecek 

işletmeleri, belediye, valilik, üniversite ve yöre halkına önemli görevler düşmektedir. Yöreye gelen yerli ve 
yabancı turistlere yemek kültürünün tanıtımı için yemek üretim süreci açık hale getirilerek birlikte hazırlama 

imkânı sunulabilir. Turistik geziler sonunda ziyaretçilere bölgeyi hatırlatacak yöresel ürünlerin satışları 

yapılabilir. Ayrıca özellikle konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde yöresel yemekleri içeren menülerin 
hazırlanması sağlanmalıdır. 

Sonuçta alternatif turizm türleri arasında yer alan Gastronomi turizmi, bölgede sürdürülebilir bir turizm 

anlayışının ortaya çıkmasına, yöresel olarak yapılan yemeklerin orijinalliğinin korunmasına ve bu ürünlerin 

kayıt altına alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede yörenin yemek mirası korunarak hem yerel 
ekonominin kalkınmasına katkı sağlanmakta hem de kültürel tatların tanıtımı ile bölgenin turistik çekiciliği 

arttırılabilmektedir. 
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ÖZET 

Sağlık turizmi: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet 

edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm 
olanaklarından yararlanılması olarak tanımlanabilir.  Sağlık turizmde tıp turizmi, termal/SPA/wellness turizmi, 

yaşlı turizmi ve engelli turizmi olmak üzere 4 ana başlık altında ele alınmaktadır. Termal/SPA/wellness turizmi 

kendi içinde klimatizm, termalizm ve uvalizmdir. (meyve-sebze kür tedavisi). Apiterapi; klimatizm içerisinde 
yer alıp, arı ürünlerinin (bal, bal mumu, arı ekmeği, polen,  propolis, arı sütü, arı zehiri, apilarnil, kovan havası, 

arı sesi, ) sağlık amaçlı olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Erzincan etrafı dağlık olan, 1185 metre 

rakımda bir ilimiz olup, biyoçeşitliliği özellikle endemik bitkilerinin varlığı ile gündeme gelip, apiterapi 
ürünlerinin elde edilmesi için çok uygun bir ilimizdir. Keza Erzincan arıcılık açısından en fazla kovan Refahiye 

ilçesinde 17800 ve Erzincan merkez ve kırsal kesimde 16500 kovan diğer ilçelerde göz önüne alındığında 

toplam 89000 civarında kovan bulunmaktadır.  Bal üretimi acısından Tercan bir numarayken Refahiye kovan 

sayısı bakımından önde gelmektedir. Erzincan’da 361 köy yerleşkesinde 1840 aile arıcılık yapmaktadır. Bu 
aileler yıllık olarak ortalama 1200 ton bal üretmektedir.  Bu ailelerden yaklaşık 150-200 civarında aile göçer 

arıcılık yapmaktadır. Sağlık turizminde apiterapi kullanılma imkânlarına bakıldığında, bal üretimde kaliteli ve 

yeterli miktar varken diğer arı ürünleri bal mumu, arı ekmeği, polen,  propolis, arı sütü, arı zehiri, 

apilarnil, kovan havası, arı sesi gibi konularda arıcıların yeterli bilgi sahibi olmadığı ve üretimin çok az 

olduğu görülmektedir. Oysaki 89 bin civarinda kovanın bulunduğu, iklim şartlarında mikroklima olduğu bir 

ilde apiterapi merkezleride kurulabilir. Bu çalışmada arı ürünlerinin bazı farmakolojik ve tedavi edici 
özellikleri ve arı ürünlerine gösterilen ilgi ve bu ürünlerin sağlık turizmi acısından kullanılma imkânları 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Erzincan, Turizm, Sağlık, Apiterapi, Tedavi. 
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ÖZET 

Yavaşlık hareketi her türlü alanda hızın ve küreselleşmenin yok edici etkisinden kurtulmaya 

çalışılmasını mümkün kılmaktadır. Bunun için ise bireye özgü üretim ve tüketimin sağlandığı, bireylere daha 

fazla alternatifler arasından seçim şansı sunulduğu, sürdürülebilirliğin desteklendiği, yüksek kalitede üretim 
yapıldığı, yerel değerleri dikkate almaktadır. Bu kapsamda yavaşlık hareketi Slow Food örgütlenmesi ile 

başlayan ve Cittaslow yerel ağlar birlikleri ile devam eden toplumda sosyal bir farkındalık sağlamayı 

önermektedir. Slow Food ve Cittaslow hareketleri, kuruluş amaçlarında doğrudan turizmi etkilemek amacıyla 

kurulmamakla birlikte, üye kentin turizm çabalarını iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan birincisi; kentin yerel 
kalkınmasında yalnızca büyüme yerine yerel kimliğin ve kültürel değerlerin korunarak kalitenin artırılması ve 

büyümenin bu şekilde sağlanmasının benimsenmesi doğrultusunda turizm ürünü geliştirilmesidir. İkincisi ise 

cittaslow markasının, daha çok bilinen Slow Food markasının bilinirliğinden de yararlanarak “yavaş” 
markasının bir kalite işareti olarak kabul edilmesi ve böylece, yerel halkın kentiyle gurur duymasına yardımcı 

olurken, ziyaretçiler ve potansiyel sakinler nezdindeki imajının da iyileşmesine katkıda bulunmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı, Akyaka’da yaşayan bireylerin Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeylerini ve 

farkındalıklarını ölçmektir. Araştırmanın evrenini Muğla’nın Ula ilçesine bağlı, 2011 yılında Cittaslow yerel 
ağlar birliğine katılmış olan Akyaka beldesinde yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

ise Akyaka’da ikamet eden, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 384 birey oluşturmaktadır.  Araştırmada 

veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde mutlak ve yüzde değer, aritmetik ortalama, 
standart sapma, Student’s t testi, one way anova ve Tukey testi kullanılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların Slow Food akımı ile ilgili bilgi düzeylerinin 

bireylerin sosyo demografik özelliklerine göre farklı düzeylerde değiştiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına 
alınan bireyler bu kapsamda en çok gıda israfından kaçınmaya dikkat ettiklerini belirtirken; Slow Food 

kapsamında yapılan bilgilendirme toplantılarına ise çoğunlukla katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Slow Food, Akyaka. 
 

 

 

AWARENESS OF LOCAL PEOPLE ABOUT SLOW FOOD IN CITTASLOW 

TOWNS: THE CASE OF AKYAKA 
 

ABSTRACT 

Slow movement makes it possible to attempt to recover from the negative effects of speedy globalization 

in all areas. For this, slow movement considers local values, high quality production and its sustainability by 
taking into account of individual needs and by offering more choices to these individuals. In this context, the 
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slow movement proposes to provide social awareness in the community with ongoing local networks starting 

with Slow Food and Cittaslow organization. Slow Food and Cittaslow movements affect the city's tourism 
efforts in two ways, although this organization was established not to directly affect tourism in the first place. 

The first one is that the city's local development is not only the sole purpose but instead it considers this growth 

with local identity and providing product quality by protecting cultural values.  
The second one is that cittaslow brand, better known benefiting from the recognition of the Slow Food 

brand, helps to pride the city's local people, to improve the image of the visitors and potential residents. 

The aim of this study was to measure the level of knowledge and awareness of individuals living in 

Akyaka, Mugla about the Slow Food movement in 2011. The sample of the study was 384 individuals residing 
in Akyaka by employing an easy sampling method. In the study, questionnaires were used to collect data. In 

data analysis, absolute value and percentage, mean, standard deviation, Student’s t test, one way ANOVA and 

Tukey test were used. The study found that Slow Food movement based on the results obtained from the study 
participants showed changes at different levels according to their demographic characteristics. Individuals who 

enrolled in the study said that they were careful to avoid the most food waste in this context. 

Keywords: Cittslow, Slow Food, Akyaka. 

 

  1.GİRİŞ 

 
20. yüzyılın başlarında hazır gıdaların insanların yiyecek-içecek tüketim alışkanlıklarını değiştirmesine 

tepki olarak ortaya çıkan Slow Food akımı başlarda Coco-Cola,  Danone sonraları ise McDonald’s, KFC gibi 

uluslararası şirketlerin faaliyetlerine karşı protesto niteliği taşımaktadır (Paul, 2013). Temeli yerel mutfaklara 
dayanan Slow Food çevresel değerlere saygılı, bitki, tohum ve hayvanlar ile tarım tekniklerini korumayı 

hedefleyen, sınırlar ötesi bir hareket olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda amacı ise bireylerin 

sadece doymak için gıda tüketmemesi, yediklerinin arkasındaki birikimin, kültürün, özgünlüğün farkındalığı 

ile Slow Food akımını dünya çapında bir harekete dönüştürmeleridir (Ergüven, 2011). Bu araştırmanın amacı 
2011 yılında Cittaslow yerel ağlar birliğine katılmış Akyaka kentinde yaşayan yerel halkın Slow Food akımı 

hakkındaki bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının ölçülmesidir. Bu temel amacın yanında yerel halkın;  

• Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeyleri ile sosyo-demografik özelliklerinin farklılık gösterip 

göstermediği, 

• Slow Food farkındalıkları ile sosyo-demografik özelliklerinin farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir.  

Bu amaçlar doğrultusunda iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde konu ile ilgili literatür 

taraması yapılarak kavramsal alt yapı oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise yerel halkın Slow Food akımın 

Akyaka’daki farkındalığı ve burada yaşayan bireylerin konu hakkındaki bilgileri analiz edilerek 
yorumlanmıştır. 

1.1. Yavaş Akımlar 

Slow Food hareketi bazen küreselleşmeden beslenen ve onun araçlarını kullanan bir hareket gibi 
algılansa da, aslında tüketim etiği açısından farklı anlaşılması gereken bir yapılanmadır. Yavaşlık hareketi ya 

da yavaş hareket şeklinde Türkçe’ye çevrilebilen “slow movement” sadece yeme-içme olgusuna değil, aynı 

zamanda farklı alanlarda da hızın ve küreselleşmenin yozlaştıran etkisinden kurtulmaya çalışılmasını mümkün 
kılmaktadır. Söz konusu alanları: cittaslow ya da slow city (Yavaş Şehir), slow travel (Yavaş Seyahat), slow 

schools (Yavaş Okul), slow money (Yavaş Ekonomi), slow sex (Yavaş Cinsellik), slow living (Yavaş Yaşam), 

slow media (Yavaş Medya), slow books ya da slow word (Yavaş Okuma), vb şeklinde sıralamak mümkündür 

(Güven, 2011). 
Hızlılık ile yavaşlık felsefeleri karşılaştırıldığında; hızlılık terimi düşük kalitede, sürdürülebilirliği 

olmayan, niteliksel çeşitliliğin olmadığı ürünlere, yerel ve kültürel değerlerin göz ardı edilmesine neden 

olmaktadır. Yavaşlık ise bireye özgü üretim ve tüketimin sağlandığı, bireylere daha fazla alternatif arasında 
seçim şansı sunulduğu, sürdürülebilirliğin desteklediği, yüksek kalitede üretimin yapıldığı, yerel ve geleneksel 

değerlerin dikkate alındığı oluşumlardan söz edilmektedir (Şahin ve Kutlu, 2014). Bu doğrultuda yavaşlık 

akımı, Slow Food ve Cittaslow örgütlenmeleri ile toplumda sosyal bir farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır.  
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1.2. Slow Food Akımı 

Slow Food 1986 yılında İtalya’nın Roma şehrinde açılmak istenen uluslararası bir Fast Food zincirini 
protesto eden Carlo Petrini ve bir gurup destekçisi tarafından, hızlı yaşam felsefesine karşı mücadele etmek 

için kurulmuştur (Güven, 2011).  Kuruluşunu takiben daha yavaş akmaya başlayan zamanı savunmuş, Fast 

Food hareketine bir tepki olarak kendiliğinden şekillenen bir karsı hareket ile giderek yaygınlaşmıştır. İlerleyen 
yıllarda ise sadece gıda ile ilgili olmakla kalmamış; yaşam, seyahat, eğitim, tüketim vb. başka alanlarda da 

ortak bir “yavaşlık” felsefesinden beslenen bir akım halini almıştır (Şahinkaya, 2010). Petrini, “gıdanın sadece 

tüketim için kullanılacak kadar basit bir ürün olmadığını, bunun yanında mutluluk, kimlik, kültür, zevk, yaşam 

kaynağı, beslenme, yerel ekonomi ve hayatta kalma mücadelesi olduğunu” iddia etmektedir (Yıldız, 2010). 
Kendisini ekolojist hareket içinde eko-gastronomik bir olgu olarak tanımlayan ve küreselleşme ile 

mücadele çerçevesinde yer alan Slow Food’un logosunun salyangoz olmasının nedeni ise yavaşlığı temsil 

ediyor olmasıdır (Keskin, 2012). Hareketin kitlelere duyurulması amacıyla bir süre sonra İtalya’nın Barolo 
kentinde “Yavaş Beslenme Birliği” kurulmuştur. 9 Kasım 1989’da kurucu üye Falco Portinari Paris’te 15 üye 

ülke tarafından onaylanan bir bildiri ile Slow Food hareketini resmen hayata geçirmiştir. Bu birliğin misyonu 

hızlı tüketimin şehirlerin dokusunu, sakinlerini, yaşam tarzını olumsuz yönde etkilemesini ve yerel 
özelliklerini ortadan kaldırmasını engelleme amacı taşıyan “Yavaş Beslenme Manifestosu” doğrultusunda 

ilerleyen bir gönüllülük hareketidir.  Adından da anlaşılacağı gibi, hızlı yaşamın sembolü olarak görülen Fast 

Food kültürüne, yerel gıda geleneklerinin kayboluşuna ve insanların giderek ne yedikleri, yedikleri gıdaların 

nereden geldiği, tadının nasıl olduğu ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki 
bilinçsizliklerine karşı kurulmuş ve kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi organizasyonudur.” (Sırım, 2012).   

Slow Food hareketi, paylaşılan deneyimlere dayalı bir gıda kalitesi kavramını ileri sürmektedir (Petrini 

ve Padovani, 2012).  Bu değerler ise üç ana temele dayalı bir kavram olan iyi, temiz ve adil boyutlarını 
içermektedir (Şahin ve Kutlu, 2014). İyi; gıdanın gerçek bir tat, aroma ve görünüşe sahip olmasıdır. Gıdanın 

bu nitel özelliğinin farkına duyular uyarıldığında, farklı ürünler ile karşılaşıldığında ve daha tatmin edici olan 

seçildiğinde varılmaktadır. Temiz; ekolojik sürdürülebilirlik boyutunu kapsamaktadır. Bu boyut ekolojik 

sisteme zarar vermeyen üretim yöntemlerinin kullanılması, biyolojik çeşitliliğe saygı duyulması ve gıdanın 
insan sağlığı için güvenli olması anlamına gelmektedir. Adalet boyutu ise; sosyal sürdürülebilirliği ifade 

etmektedir. Yani gıdaların etik açıdan sürdürülebilir olmasını, tarım çalışanlarını sömürmeyen üretim 

yöntemlerinin kullanılmasını ve tüketiciler ile üreticiler için adil fiyat uygulamalarının sağlanmasını 
gerektirmektedir (Yurtseven, 2007). 

Slow Food, yerel lezzetlere sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, rahat ve sağlıklı beslenmeyi, ne 

yediğini bilmeyi, hatta kendi yiyeceğini yetiştirebilmeyi, yemekten tat almayı, yemekle sosyalleşmeyi ilke 
edinmiş bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu akım ile “İyi, temiz ve adil gıda” felsefesini 

formülleştirerek “Sürdürülebilir Kaliteli Gıda” kavramına ulaşılması hedeflenmiştir (Sırım, 2012). 

 

1.3. Cittaslow Akımı 

1999 yılında İtalya’nın Tuscany bölgesindeki küçük bir kasaba olan Greve in Chianti’nin başkanı Paolo 

Saturnini’nin Slow Food felsefesini tüm bir kente yayma girişiminde bulunmasıyla başlamıştır. Saturnini’nin 

ilanı üzerine Greve in Chianti’de toplan Slow Food Birliği üyeleri, bu hareketi başlatan bir bildirge 
yayınlamışlardır. 30 kentin katıldığı bu bildirgede; “Küreselleşmenin insanlar arasındaki iletişimi, etkileşimi 

ve değişimi kolaylaştırmasına karşılık farklılıkların törpülenerek, tek bir model insan oluşturmaya doğru gittiği 

ve sonunda sıradanlığın hâkim olacağı bir düzenin yaratılacağı konusunda endişeler” dile getirilmiştir 
(Hekimci, 2010).  Bu endişelerin önlenebilmesi, yerel değerlere sahip çıkılarak korunması ve geliştirilmesi 

amacıyla Cittaslow kavramı çerçevesinde kentsel bir ağ oluşturulmuştur. Bu ağın içinde yöresel tatlardan 

başlayarak misafirperverlik ve hoşgörüye kadar uzanan, bu kentlerin dokusunun korunması, yöresel 

kültürlerinin geliştirilmesini de içine alan ve bu doğrultuda karşılıklı bilgi paylaşımın öngören bir hareket 
başlatılmıştır (Eskicioğlu, 2009). 

Slow Food devrimini takiben ortaya çıkan “Cittaslow” hareketi Slow Food ile benzer bir fikirde daha 

geniş ve daha derin yerel birlikteliğe dayanan bir kalkınma hareketi yapısına sahiptir. Cittaslow hareketi 
yaşanılan çevrenin farkında olarak, kıymetini bilerek ve onu muhafaza ederek yaşanması anlamına 

gelmektedir. İtalyanca Cittá (sehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan ve “sakin şehir” 
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anlamına gelen Cittáslow hareketi, Slow Food devriminin devamı olarak ortaya çıkmıştır (Özhancı, 

Ardahanlıoğlu, Yılmaz, 2012). Bu kavram esas olarak kendini ayrıcalıklı hisseden kentlerin hangi alanlarda 
farklılık gösterdiği ve bu farklılıklarını korumak için vizyon geliştirmeleri esasına dayanmaktadır. Doğal 

çevreye ve insana zararı olmayan alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesidir. Diğer bir 

yandan da teknolojiye karşı çıkmak olarak algılanan bu hareket tam aksine belediye hizmetlerinin internet 
ortamına taşınması ve bireylerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmeleridir (Akman vd., 2013).  

2007 yılında Akyaka’da Kent Konseyi ile birlikte “Doğal çevreye saygı duyulan, mimari yapıyı 

koruyan, alternatif turizm odaklı, birlik ve beraberlik içinde ortak hareket edilen bir Akyaka” düşüncesine 

dayalı bir Cittaslow vizyonu geliştirilmiştir (Bekar vd., 2015). Kent konseyi bu vizyonu yayabilmek ve 
bireylere Cittaslow farkındalığını oluşturabilmek için web sitesiyle, broşürler ve çeşitli bültenler ile tanıtım 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Türkiye’de Cittaslow ağına katılma başvuruları kabul olmuş, 2015 yılı itibari ile sayıları onu bulan ve 
aralarında çalışmanın uygulama kısmının da gerçekleştirildiği cittaslow kentleri şunlardır: Akyaka, Gökçeada, 

Halfeti, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Vize, Taraklı, Yalvaç ve Yenipazar (cittaslowturkiye.org). 

 

2.YÖNTEM 

 
Tekil tarama modeli kullanılarak yapılmış, betimleyici bir araştırma olan bu çalışma; 2011 yılında 

Cittaslow ağına katılmış ve Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı olan Akyaka mahallesinde (Akyaka Cittaslow ağına 

katıldığı dönemde Ula'ya bağlı belde iken, Büyükşehir Yasası ile 2012’de mahalle statüsüne 

alınmıştır)  gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni olan Akyaka mahallesinin nüfusu, 2014 yılı adrese dayalı 
nüfus sayımına göre 2667’dir (TUİK, 2014). Araştırmanın örneklemini ise Akyaka’da ikamet eden ve olasılığa 

dayalı olmayan örneklem türlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 384 kişidir.   Örneklem 

büyüklüğü 0.05 kabul edilebilir hata payı ile evreni temsil etmektedir (Coşkun vd., 2015). 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.  Kullanılan anket, konu ile ilgili çalışmalar 

(Bekar vd., 2015; Altınel, 2004; Şahin ve Kutlu, 2014; Yıldız, 2010) incelendikten sonra araştırmacılar 

tarafından hazırlanmıştır. Veri toplamaya geçilmeden önce 15 kişi ile pilot çalışma yapılmıştır. Veriler 2015 
yılının Kasım-Aralık aylarında araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.  

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yerel halkın Slow Food akımı hakkındaki bilgi 

düzeylerini ölçmeye yönelik üçlü Likert tipi (1:Bilmiyorum, 2: Kısmen Biliyorum, 3: Biliyorum) şeklinde 

hazırlanan 28 ifade; ikinci bölümde yerel halkın Slow Food farkındalığına ilişkin beşli Likert tipi şeklinde 
hazırlanan 6 ifade (1: Hiç, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Genellikle, 5: Her Zaman) yer almaktadır. Son bölümde 

ise kapalı uçlu olarak hazırlanmış katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

aylık ortalama gelir düzeyi ve meslek) ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, 
“SPSS 22.0” istatistik programı ile analiz edilmiştir.  

Araştırma verileri 2 aşamada analiz edilmiştir. Birinci aşamada, katılımcıların Slow Food akımına 

ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik hazırlanan değişkenleri daha az sayıya düşürmek ve konuya ilişkin 

faktörleri belirlemek amacıyla faktör analizi uygulanmış; ölçeğe ilişkin sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
Faktör analizinin uygulanabilmesi için kullanılan ölçeğin KMO değeri 0,934, Cronbach’s Alpha değeri 0,959 

ve p<0,01 bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu ve yapı geçerliliğini 

sağladığını göstermektedir. Nihai faktörler belirlenmeden önce yapılan ilk faktör analizinde 2 önerme faktör 
yüklerinin düşük olması ve dağılımın eşit olmamasından dolayı ölçekten çıkarılmıştır. İkinci kez yapılan analiz 

sonucunda oluşan veri seti; 26 önermeyi içeren 4 faktörden oluşmaktadır. Söz konusu faktörler; “Faktör 1: 

Ürün Tüketimi, Faktör 2: Sürdürülebilir Temiz Gıda, Faktör 3: Slow Food Tanımı ve Faktör 4: Adil Üretim 
ve Tüketim” şeklinde isimlendirilmiştir.  

İkinci aşamada, ilk olarak katılımcılara ilişkin sosyo demografik özellikler (cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, çalışma durumu ve aylık ortalama gelir durumu) mutlak ve yüzde değer kullanılarak (Tablo 2); Slow 

Food akımı ile ilgili bilgi düzeylerine ilişkin faktörler ve Slow Food farkındalığına ilişkin bilgiler ise ortalama 
ve standart sapma kullanılarak (Şekil 1-2) analiz edilmiştir. Daha sonra katılımcıların Slow Food akımı ile 

ilgili bilgi düzeylerinin ve Slow Food farkındalıklarının sosyo demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir.  İki gurubun karşılaştırılması (cinsiyete göre) amacıyla Student’s t testi (Tablo 3), 

http://www.haberler.com/akyaka/
http://www.haberler.com/ula/
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üç veya daha fazla grubun karşılaştırılması amacıyla (yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, aylık ortalama 

gelir) ise varyans analizi yöntemi kullanılmıştır (Tablo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Ayrıca, varyans analizi 
sonucunda fark bulunan gruplarda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacı ile Tukey 

testinden yararlanılmıştır. Slow Food farkındalığına ilişkin bilgiler katılımcıların cinsiyetine göre farklılık 

göstermediği için tablo olarak verilmemiştir. İstatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi p<0,01 ve p<0,05 
değeri kabul edilmiştir. 

 

Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları 

Slow Food Bilgi Düzeyine İlişkin İfadeler 
Faktör 

Yükü 

Öz 

Değerler 

Varyans 

Açıklama 

Oranı     

Ürün Tüketimi  12,632 48,583 

Gıdaların kendine özgü tatlarını hissedebilmek için ürünleri 
taze tüketmeyi önerir. 

,836 
 

Yiyecek-içecek israfından kaçınılması gerektiğini savunur. ,806 

Her bir ürünün mevsiminde tüketilmesini önermektedir. ,760 

Gıdaları tüketirken bilinçli olmayı önermektedir. ,748 

İnsanlara misafirperverlik kapsamında yiyecek-içecek 

sunumunu önerir. 
,722 

Gıdaların kendine özgü tatlarını koruyan yöntemlerle işlem 

görmesini savunur. 
,710 

Bireylerin tüketecekleri gıdalarını kendilerinin 

yetiştirebileceğini önermektedir. 
,694 

Yöredeki geleneksel değerlere saygılı olmayı savunur. ,625 

İşlenmiş gıdaların tüketilmemesi gerektiğini savunur. ,576 

Sürdürülebilir Temiz Gıda  2,249 8,650 

Yöresel gıdaları koruyan bir akımdır. ,740  

Küreselleşmenin karşısındadır. ,682 

Fast Food tüketiminin artırılmasına karşıdır. ,636 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetleri 
destekler. 

,627 

Slow Food bir yerel kalkınma modelidir. ,607 

Tükettiğimiz gıdaların nereden geldiğinin farkında olmamızı 

önerir. 
,606 

Doğaya karşı saygılı olmayı desteklemektedir. ,603 

Tüketilen gıdanın insan sağlığı için güvenli olması gerektiğini 

savunur. 
,594 

İşlem görmüş gıdaların zararlı olduğunu anlatır. ,543 

Bitkisel ve hayvansal ortama zararı olmayan üretim 

yöntemlerini kullanmayı önerir. 
,535 

Slow Food Tanımı  1,497 5,756 

Slow Food’un logosu salyangozdur. ,811 

 

Logosunun salyangoz olması sakin yaşam tarzını ifade 
etmektedir. 

,774 

Cittaslow şehirler ağı Slow Food akımından gelmektedir. ,739 

Yavaşlık felsefesinin tanıtılması kapsamında Akyaka Kent 

Konseyi kurulmuştur. 
,610 

Adil Üretim ve Tüketim  1,134 4,362 

Tüketici ile üretici arasında adil fiyat ilkesini savunur. ,786  
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Tarım işçilerin emeklerini sömürmeyen çalışma sistemini 

savunur. 
,706 

Slow Food kapsamında yavaş pazarlar kurulur. ,609 

Varyans Açıklama Oranı 67,350  

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Örneklem Değeri 0,934 

Barlett Testi 7573,756 

Df. 325 

Sig. 0,000 

 

2.BULGULAR 

 
2.1. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyete göre katılımcıların yarısından fazlasının erkek olduğu görülmektedir. 

Eğitim durumlarına göre ise % 37’sinin lisans, yaklaşık % 30’unun lise ve dengi okul mezunu olduğu, 

ilköğretim ve lisansüstü mezunlarının ise daha az olduğu görülmektedir. Yaşlarına göre yaklaşık %4’ü 18 yaş 

ve altında iken, yarıya yakını ise 25-44 yaş aralığındadır. Katılımcıların yaklaşık % 34’ü herhangi bir işte 
çalışmamakta, yaklaşık %21’i ise özel sektör ve % 18’inin serbest meslek çalışanı diğerlerinin ise; kamu 

çalışanı veya emekli olduğu görülmektedir. Aylık ortalama gelir düzeylerine ilişkin bulgularda; katılımcıların 

yaklaşık %52’si 2000 TL ve altında gelir düzeyine sahip iken, %25,8’ini 2001-3000 TL, %13’ünün 3001-4000 
TL gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 4001 TL ve üzeri aylık ortalama gelir düzeyine sahip 

katılıcıların oranı ise yaklaşık %9’dur. 

 
Tablo 2. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özellikleri (n=384) 

Cinsiyet n  % Yaş (Yıl) n  % 

Erkek 226 58,90 18 ve   14 3,60 

Kadın 158 41,10 19-24 120 31,30 

Eğitim Durumu n % 25-34 82 21,40 

İlköğretim 32 8,30 35-44 82 21,40 

Lise ve dengi 115 29,90 45-54 65 16,90 

Ön Lisans 66 17,20 55 ve   21 5,50 

Lisans 142 37,0 
 

Lisansüstü 29 7,60 

Meslek Durumu n  % Gelir Düzeyi (Aylık Ortalama) n % 

Çalışmıyor 129 33,60 1000 ve altı 90 23,4 

Serbest Meslek 70 18,20 1001 – 2000 111 28,9 

Kamu Çalışanı 42 10,90 2001 – 3000 99 25,8 

Özel Sektör 82 21,40 3001 – 4000 50 13,0 

Emekli 61 15,90 4001 ve üstü 34 8,90 

 

2.2. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerine 

İlişkin Bulgular 

Şekil 1’de katılımcıların Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeylerine ilişkin faktörlerin aritmetik 
ortalamaları verilmiştir. Slow Food akımı ile ilgili en yüksek ortalamaya sahip faktör ürün tüketimidir 

(2,28±0,64). Bu faktörü sırasıyla sürdürülebilir temiz gıda (2,13±0,62), adil üretim ve tüketim (1,91±0,65) ve 

Slow Food tanımı (1,70±0,64) faktörleri takip etmektedir. Buna göre Slow Food akımını teoride açıklayan ve 
sözlük anlamlarına ilişkin bilgiler veren Slow Food tanımı faktörü en az ortalamaya sahip olan faktördür. 
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Şekil 1. Slow Food Akımı İle İlgili Bilgi Düzeylerine İlişkin Faktörler 

 

Katılımcıların Slow Food akımı ile ilgili bilgi düzeylerine ilişkin elde edilen faktörlerin aritmetik 
ortalamalarının, cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği Tablo 4’de incelenmiştir. 

Sürdürülebilir temiz gıda faktörü cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı (sig.=0,035) farklılık gösterirken, 

diğer faktörler ile yapılan karşılaştırmada anlamı bir ilişki bulunmamıştır. Kadınların verdiği yanıtların 
ortalamaları tüm faktör boyutlarında erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki cinsiyette de en 

yüksek ortalamaya sahip faktör ürün tüketimi iken, en düşük ortalamaya sahip faktörün Slow Food tanımı 

olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 3. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 

Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması 

Faktörler Cinsiyet n x  SS t p 

Ürün Tüketimi 
Erkek 226 2,23 0,63 

-1,685 0,093 
Kadın 158 2,35 0,64 

Sürdürülebilir Temiz Gıda 

Faktörü 

Erkek 226 2.07 0,64 
-2.111 0,035* 

Kadın 158 2.21 0,59 

Slow Food Tanımı 
Erkek 226 1,69 0,65 

-0,023 0,982 
Kadın 158 1,70 0,64 

Adil Üretim ve Tüketim 
Erkek 226 1,87 0,60 

-1,478 0,140 
Kadın 158 1,97 0,70 

      p<0,05 

 

Tablo 4’de katılımcıların Slow Food akımı ile ilgili bilgi düzeyleri eğitim durumlarına göre 
karşılaştırılmıştır. Anova testi sonucuna göre Slow Food tanımı faktöründe en yüksek ortalamaya sahip grup 

lise ve dengi okul mezunları iken, en düşük ortalamaya lisansüstü eğitim mezunları sahiptir. İstatistiksel olarak 

anlamlı olan fark (F=4,097, p=0,003) Tukey testine göre lise ve dengi okul mezunları ile lisans ve lisansüstü 

eğitim mezunları arasındadır.  
 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ürün Tüketimi
Sürdürülebilir

Temiz Gıda Slow Food
Tanımı Adil Üretim ve

Tüketim

2,28
2,13

1,70
1,91

0,64
0,62

0,64
0,65

X

SS



444    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Tablo 4. Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

Faktörler 
Eğitim 

Durumu 
n x  SS F p 

Ürün Tüketimi 

İlköğretim 32 2,06 0,70 

1,225 0,300 

Lise ve dengi 115 2,33 0,64 

Ön Lisans 66 2,25 0,64 

Lisans 142 2,30 0,62 

Lisansüstü 29 2,32 0,65 

Sürdürülebilir Temiz Gıda 

İlköğretim 32 2,00 0,70 

1,236 0,295 

Lise ve dengi 115 2,15 0,62 

Ön Lisans 66 2,06 0,59 

Lisans 142 2,20 0,62 

Lisansüstü 29 2,04 0,62 

Slow Food Tanımı 

İlköğretim 32 1,80 0,75 

4,097 

(2-4,5) 
0,003** 

Lise ve dengi 115 1,86 0,68 

Ön Lisans 66 1,66 0,60 

Lisans 142 1,60 0,60 

Lisansüstü 29 1,46 0,53 

Adil Üretim ve Tüketim 

İlköğretim 32 1,76 0,56 

1,914 0,107 

Lise ve dengi 115 1,98 0,62 

Ön Lisans 66 1,83 0,65 

Lisans 142 1,98 0,67 

Lisansüstü 29 1,74 0,66 
      **p<0.01 1: İlköğretim  2: Lise ve dengi  3: Ön Lisans  4: Lisans  5: Lisansüstü 
 

Tablo 5’de görüldüğü gibi ürün tüketimi faktöründe en yüksek ortalamaya sahip olan grubu emekliler 

oluştururken en düşük ortalamaya sahip olan ise herhangi bir işte çalışmayanlardır. İstatistiksel olarak anlamlı 
bulunan fark (p=0.004) Tukey testine göre herhangi bir işte çalışmayanlar ile özel sektör çalışanları ve 

emekliler arasında; özel sektörde çalışanlar ile de emekliler arasındadır. Sürdürülebilir temiz gıda faktöründe 

en yüksek ortalamadan en düşüğe doğru sırasıyla emekliler, kamu çalışanları, serbest meslek çalışanları, 
herhangi bir işte çalışmayanlar ve özel sektör çalışanlarıdır (p=0,000).  

İstatistiksel olarak anlamlı olan fark herhangi bir işte çalışmayanlar ile özel sektör çalışanları ve 

emekliler arasında; özel sektör çalışanları ile emekliler arasındadır. Slow Food tanımı faktöründe en yüksek 

ortalama serbest meslek çalışanlarında, en düşük ortalamanın ise kamu çalışanlarda olduğu görülmektedir. 
İstatistiksel olarak anlamlı olan fark serbest meslek çalışanları ile herhangi bir işte çalışmayanlar, kamu 

çalışanları ve özel sektör çalışanları arasındadır. (p=0,000) 
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Tablo 5. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 

Meslek Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Faktörler Meslek Durumu n x  SS F p 

Ürün Tüketimi 

Çalışmıyor 129 2,16 0,57 

3,881 

(1-4,5) 

(4-5) 

0,004** 

Serbest Meslek 70 2,33 0,65 

Kamu Çalışanı 42 2,34 0,66 

Özel Sektör 82 2,22 0,69 

Emekli 61 2,52 0,61 

Sürdürülebilir Temiz Gıda 

Çalışmıyor 129 2,03 0,62 

5,161 

(1-4,5) 

(4-5) 

0,000** 

Serbest Meslek 70 2,22 0,59 

Kamu Çalışanı 42 2,23 0,62 

Özel Sektör 82 1,98 0,64 

Emekli 61 2,38 0,56 

Slow Food Tanımı 

Çalışmıyor 129 1,59 0,57 

5,465 

(2-1,3,4) 

0,000** 

 

Serbest Meslek 70 1,97 0,69 

Kamu Çalışanı 42 1,55 0,58 

Özel Sektör 82 1,62 0,66 

Emekli 61 1,80 0,66 

Adil Üretim ve Tüketim 

Çalışmıyor 129 1,89 0,61 

1,623 0,168 

Serbest Meslek 70 1,98 0,67 

Kamu Çalışanı 42 1,81 0,69 

Özel Sektör 82 1,84 0,64 

Emekli 61 2,07 0,66 
**p<0.01  1: Çalışmıyor  2: Serbest Meslek  3: Kamu Çalışanı  4: Özel Sektör  5: Emekli 
 

Tablo 6’da katılımcıların Slow Food akımı ile ilgili bilgi düzeyleri yaşlarına göre karşılaştırılmış ve 

faktörlerin tamamında yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01).  Yapılan 

karşılaştırma sonucunda tüm faktör gruplarında en yüksek ortalamanın ürün tüketimi ve sürdürülebilir temiz 
gıda faktörlerinde 55 ve üzeri yaş grubunda olduğu; en düşük ortalamanın ise Slow Food tanımı faktöründe 

19-24 yaş grubu arasında olduğu görülmektedir. Ürün tüketimi faktöründe fark 19-24 yaş grubu ile 25-34, 45-

54, 55 ve üzeri yaş grupları arasındadır. Sürdürülebilir temiz gıda faktöründe fark 45-54 yaş grubu ile 18 yaş 
ve altı, 19-24 arasında; 55 ve üzeri yaş grubu ile 18 yaş ve altı, 19-24 yaş, 25-34 yaş ve 35-44 yaş grupları 

arasındadır. Slow Food tanımı faktöründeki fark ise 45-54 yaş grubu ile 19-24 yaş, 25-34 yaş, 35-44 arasında; 

55 ve üzeri yaş grubu ile 19-24 arasındadır. Adil üretim ve tüketim faktöründeki fark 19-24 yaş grubu ile 25-

34 yaş, 45-54 yaş grubu arasında; 35-44 yaş grubu ile 25-34 yaş ve 45-54 yaş grupları arasındadır.  
 

Tablo 6. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 

Yaşlarına İle Karşılaştırılması 

Faktörler Yaş n x  SS F p 

Ürün Tüketimi 

18 ve   14 2,16 0,50 

4,642 

(2-3,5,6) 
0,000** 

19 – 24 120 2,09 0,55 

25 – 34 82 2,37 0,60 

35 – 44 82 2,28 0,74 

45 - 54 65 2,46 0,65 

55 ve   21 2,57 0,57 

 

Sürdürülebilir Temiz Gıda 

18 ve   14 1,81 0,67 
5,744 

(5-1,2) 
(6-1,2,3,4) 

0,000** 
19 – 24 120 2,01 0,58 

25 – 34 82 2,14 0,57 

35 – 44 82 2,08 0,67 
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45 - 54 65 2,35 0,63 

55 ve   21 2,57 0,46 

Slow Food Tanımı 

18 ve   14 1,73 0,68 

6,209 
(5-2,3,4) 

(6-2) 

0,000** 

19 – 24 120 1,52 0,52 

25 – 34 82 1,66 0,63 

35 – 44 82 1,66 0,67 

45 - 54 65 1,99 0,70 

55 ve   21 2,05 0,68 

Adil Üretim ve Tüketim 

18 ve   14 1,93 0,72 

4,454 
(2-3,5) 

(4-3,5) 

0,001** 

19 – 24 120 1,78 0,58 

25 – 34 82 2,06 0,67 

35 – 44 82 1,76 0,65 

45 - 54 65 2,11 0,68 

55 ve   21 2,11 0,53 

**p<0.01  1: 18 ve   2: 19 – 24  3: 25 – 34  4: 35 – 44  5: 45 – 54  6: 55 ve   

 

Tablo 7’de katılımcıların Slow Food akımı ile ilgili bilgi düzeylerinin gelir durumuna göre 

karşılaştırılması verilmiştir. Buna göre ürün tüketimi faktöründe en yüksek ortalama 3001-4000 TL gelir 
grubuna ait iken, en düşük ortalama ise 1000 TL ve altı gelir grubuna aittir. İstatistiksel olarak anlamlı olan 

fark Tukey testine göre yine bu iki grup arasındadır. Sürdürülebilir temiz gıda faktöründe en yüksek ortalama 

3001-4000 TL, en düşük ortalama 1000 TL ve altı ile 2001-3000 TL gelire sahip gruplardadır. Fark ise 3001-

4000 TL ile 1000 TL ve altı, 2001-3000 TL gelire sahip gruplar arasındadır. Adil üretim ve tüketim faktöründe 
en yüksek ortalama 3001-4000 TL gelir grubuna ait iken, en düşük ortalama ise 4001 ve üstü gelir grubuna 

aittir. Farkın ise yine bu iki gurubun arasında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 7. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Gelir 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Faktörler Gelir Durumu n x  SS F P 

Ürün Tüketimi 

1000 ve   90 2,14 0,60 

3,140 

(1-4) 
0,015* 

1001 – 2000 111 2,30 0,63 

2001 – 3000 99 2,23 0,67 

3001 – 4000 50 2,50 0,58 

4001 ve   34 2,41 0,67 

Sürdürülebilir Temiz Gıda 

1000 ve   90 2,03 0,66 

3,062 

(4-1,3) 
0,017* 

1001 – 2000 111 2,15 0,61 

2001 – 3000 99 2,05 0,64 

3001 – 4000 50 2,36 0,53 

4001 ve   34 2,26 0,57 

Slow Food Tanımı 

1000 ve   90 1,61 0,54 

1,863 0,116 
1001 – 2000 111 1,73 0,67 

2001 – 3000 99 1,62 0,64 

3001 – 4000 50 1,88 0,68 

4001 ve   34 1,75 0,73 

Adil Üretim ve Tüketim 

1000 ve   90 1,86 0,67 

3,176 

(4-5) 
0,014* 

1001 – 2000 111 1,96 0,63 

2001 – 3000 99 1,86 0,66 

3001 – 4000 50 2,15 0,51 

4001 ve   34 1,70 0,69 

*p<0.05  1: 1000 ve   2: 1001 – 2000  3: 2001 – 3000  4: 3001 – 4000  5: 4001 ve   
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2.3. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Farkındalığına İlişkin Bulgular 

Şekil 2’de katılımcıların Slow Food farkındalığına ilişkin bilgilerinin ortalamaları ve standart sapmaları 
verilmiştir. Buna göre en yüksek ortalamaya sahip olan ifade gıda israfından kaçınma (4,15±0,87) 

konusundadır. Bu ifadeyi sırasıyla çevreye zararsız olan ürünleri satın almaları (3,71±0,97), işlem görmemiş 

ürünleri satın almaları (3,70±1,00), yerel çiftçilerden alış veriş yapmaları (3,58±1,04) ve yerel pazarları takip 

etmeleri (3,37±1,14) yönündeki ifadeler takip etmektedir. En düşük ortalamaya sahip olan ifade ise Slow Food 
kapsamındaki toplantılara katılmaları (1,71±1,03) olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. Slow Food Farkındalığına İlişkin Bilgiler 

 

Tablo 8’de katılımcıların Slow Food farkındalığının eğitim durumlarına göre karşılaştırılması 

verilmiştir. Lise ve dengi mezunlarının en yüksek ortalamaya (3,60±0,68) sahip olduğu görülmektedir. Bunu 
sırasıyla ilköğretim, lisansüstü, lisans mezunları izlemektedir. En düşük ortalamaya sahip olanların ise ön 

lisans mezunları olduğu görülmektedir (3,23±0,86). İstatistiksel olarak anlamlı olan fark lise ve dengi okul 

mezunları ile ön lisans ve lisans mezunları arasındadır.  
 

Tablo 8. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Farkındalığının Eğitim Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

Slow Food 

Farkındalığı 

Eğitim Durumu n x  SS F p 

İlköğretim 32 3,44 0,88 

4,113 

(2-3,4) 
0,003** 

Lise ve Dengi 115 3,60 0,68 

Ön Lisans 66 3,23 0,86 

Lisans 142 3,27 0,72 

Lisansüstü 29 3,30 0,56 
**p<0,01  1: İlköğretim  2: Lise ve dengi  3: Ön Lisans  4: Lisans  5: Lisansüstü 

 

 Tablo 9’da görüldüğü gibi en yüksek ortalamaya sahip olan grup emekliler (3,63±0,72), en düşük 

ortalamaya sahip olan grup ise herhangi bir işte çalışmayanlardır (3,11±0,76). Diğer gruplarda da ortalamaların 

yüksek olduğu dikkati çekmektedir.  

 
Tablo 9. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Farkındalığının Meslek Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması  

Slow Food
kapsamında

yapılan
toplantılara

katılırım

Yerel
pazarları

takip
ederim

Yerel
çiftçilerden

alışveriş
yaparım

Çevreye
zararsız olan

ürünleri
satın alırım

İşlem
görmemiş
ürünleri

satın almayı
tercih

ederim

Gıda
israfından
kaçınırım

1,71

3,37 3,58 3,71
3,70 4,151,03 1,14

1,04
0,97

1,00
0,87 X

SS
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Slow Food Farkındalığı 

Meslek Durumu n x  SS F p 

Çalışmıyor 129 3,11 0,76 

7,353 

(1-

2,4,5) 

0,000** 

Serbest Meslek 70 3,54 0,71 

Kamu Çalışanı 42 3,45 0,56 

Özel Sektör 82 3,43 0,78 

Emekli 61 3,63 0,72 
**p<0.01  1: Çalışmıyor  2: Serbest Meslek  3: Kamu Çalışanı  4: Özel Sektör  5: Emekli 

 Araştırma kapsamına alınan yerel halkın Slow Food farkındalığının yaşlarına göre karşılaştırılması 
incelendiğinde ise en yüksek ortalamanın 55 ve üzeri yaş grubuna ait olduğu (4,03±0,54), en düşük ortalamanın 

ise 19-24 yaş grubuna ait olduğu görülmektedir (2,95±0,67). Gruplar arası fark incelendiğinde 19-24 yaş grubu 

ile 25-34, 35-44, 45-54, 55 yaş ve üzeri arasında; 55 yaş ve üzeri ile de 18 yaş ve altı, 25-34 yaş grubu arasında 
olduğu görülmektedir (Tablo 10) 

 

Tablo 10. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Farkındalığının Yaşlarına Göre 

Karşılaştırılması  

Slow Food Farkındalığı 

Yaş (Yıl) n x  SS F p 

18 ve   14 3,20 0,68 

16,606 

(2-3,4,5,6 

6-1,3) 

0,000** 

19 – 24 120 2,95 0,67 

25 – 34 82 3,45 0,74 

35 – 44 82 3,56 0,63 

45 - 54 65 3,65 0,75 

55 ve   21 4,03 0,54 

**p<0.01  1: 18 ve   2: 19 – 24  3: 25 – 34  4: 35 – 44  5: 45 – 54  6: 55 ve   

 

Tablo 11’de katılımcıların Slow Food farkındalığı aylık ortalama gelir durumlarına göre 
karşılaştırılmıştır. En yüksek ortalamanın 3001-4000 TL gelire sahip gruba ait olduğu (3,60±0,68), bunu 

sırasıyla 1001-2000 TL, 4001 TL ve üzeri, 2001-3000 TL gelir grubuna sahip katılımcılar izlemektedir. En 

düşük ortalama ise 1000 TL ve altında gelir durumuna sahip olanlara aittir (3,16±0,75). Fark 1000 TL ve altı 
ile 3001-4000 TL gelir durumuna sahip olanlar arasındadır.  

 

Tablo 11. Araştırma Kapsamına Alınan Yerel Halkın Slow Food Farkındalığının Aylık Ortalama Gelir 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması  

Slow Food Farkındalığı 

Gelir Durumu n x  SS F p 

1000 ve   90 3,16 0,75 

3,298 

(1-4) 
0,011* 

1001 – 2000 111 3,45 0,81 

2001 – 3000 99 3,36 0,76 

3001 – 4000 50 3,60 0,68 

4001 ve   34 3,38 0,51 

*p<0.05  1: 1000 ve   2: 1001 – 2000  3: 2001 – 3000  4: 3001 – 4000  5: 4001 ve   

 
 

3.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Bu çalışmada Akyaka’da yaşayan yerel halkın Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeyleri ve 

farkındalığı değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Akyaka’da ikamet eden 384 katılımcı 
oluşturmaktadır. Veriler anket ile toplanmış olup; verilen analizinde ise faktör analizi, mutlak ve yüzde 

değerler, ortalama, standart sapma, t testi, varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır.  

Yerel halkın Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeylerine ölçmeye yönelik verilere uygulanan faktör 

analizine göre Slow Food bilgi düzeyine ilişkin özellikler 4 faktöre ayrılmıştır. Söz konusu faktörler; Ürün 
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Tüketimi, Sürdürülebilir Temiz Gıda, Slow Food Tanımı, Adil Üretim ve Tüketim şeklinde isimlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yarısından fazlası erkek; lise ve dengi okul mezunu veya lisans 
eğitimine sahip; herhangi bir işte çalışmayan veya özel sektör çalışanı; 34 yaş ve altında; 2000 TL ve altı aylık 

ortalama gelir durumuna sahiptir. Katılımcıların ortalama üçte birinin 25 ve altı yaş grubunda olması ve 

yarısından fazlasının gelir durumunun 2000 TL ve altında olmasının nedeni araştırmanın yapıldığı dönemde 
Akyaka’da çoğunlukla öğrencilerin ikamet ediyor olması olabilir.  

Slow Food ile ilgili katılımcılar tarafından en fazla bilinen ürün tüketimi ile ilgili ifadeler iken; en az 

bilinenin ise Slow Food tanımıyla ilgili olduğu görülmektedir. Genel olarak Slow Food ile ilgili kadınların 

bilgi düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların eğitim düzeylerinin 
Slow Food akımı hakkındaki bilgi düzeylerini etkileyen önemli bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Çalışma 

durumuna göre ürün tüketimi, sürdürülebilir temiz gıda, adil üretim ve tüketim konuları hakkında en yüksek 

bilgi düzeyine sahip katılımcıların emekliler olduğu; Slow Food tanımı konusunda ise serbest meslek 
çalışanları olduğu dikkati çekmektedir. Bekar vd. (2015)’nin Akyaka’da yürüttükleri bir çalışmada elde edilen 

sonuçlar da bu çalışmayı doğrular niteliktedir. Bütün yaş gruplarındaki katılımcıların Slow Food bilgi düzeyine 

ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların ortalamalarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların gelir 
durumlarının artmasıyla bilgi düzeylerinin artması aracında bir paralellik olduğu görülmektedir.  

Slow Food farkındalığı ile ilgi olarak yerel halkın gıda israfından kaçınma konusunda oldukça hassas 

oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında çoğunlukla çevreye zarar vermeyen ürünleri satın almaya dikkat 

ettikleri, işlenmiş gıdaları satın almaktan kaçındıkları, daha çok yerel çiftçilerden alış veriş yaptıkları ve yerel 
pazarları takip etikleri belirlenmiştir. Ancak katılımcıların çok azının Slow Food kapsamındaki toplantılara 

katıldıkları görülmüştür. Günerhan vd.(2010)’nin Seferihisar’da yaptıkları çalışmaya göre yerel halkın yerel 

çiftçilerden alış veriş yaptıkları, yerel pazarları takip ettikleri ve organik gıdaları satın almayı tercih ettikleri 
belirlenmiştir.  Slow Food farkındalığının eğitim düzeyine göre en fazla lise ve dengi okul mezunu; meslek 

durumuna göre emeklilerde; yaşa göre 55 yaş ve üzerinde; aylık ortalama gelir durumuna göre ise 3001-4000 

TL arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre araştırma kapsamına alınan yerel halkın Slow Food akımı 

ile ilgili bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının sosyo-demografik özelliklerine göre farklı düzeylerde farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Hizmet sektörleri arasında tanımlanan turizm, ekonomiye doğrudan ve dolaylı yönden katkılarının yanı 
sıra, yerel kalkınmanın belirleyicilerinden biridir. Etkili bir turizm politikası, büyümenin bir aracı ve istihdam 

yaratıcı etkileriyle bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasına yardımcıdır. Turizmin ekonomiye olumlu 

katkılarının yanı sıra olumsuz yansımaları da mevcuttur. Bu yüzden turizmin sürdürülebilirliği önem 

kazanmaktadır Yerel ekonomiye katkı sağlarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarının de göz önünde 
bulundurulduğu politikalar gerekmektedir. Bu nedenle de ulusal, yerel ve uluslararası aktörlerin uyum 

içerisinde çalıştıkları politikalar geliştirilmelidir.Ekonomik kalkınma kavramı zaman içerisinde değişen bir 

konsepttir.  Küreselleşen dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmaya teşvik sağlamak amacıyla, yereldeki 
kalkınma pratiklerinin sürekli izleme ve değerlendirme, iş dünyası sivil toplum ve hükümet arasında kamu 

politikalarını uygulanmasında analitik çerçeve ve ortak metodoloji içerisinde gözden geçirme  çalışmaları 

yapılmalıdır. 1982 yılında kurulmuş olan OECD’nin yerel ekonomi ve istihdam geliştirme programı (LEED), 
iktisadi değişmelere nedeniyle hükümetlere tavsiyelerde bulunur. Programın amacı daha etkili politikaların 

uygulanması, yenilikçi uygulamalar ve yerel seviyede  daha iyi entegre olmuş politikaların uygulanması için 

birden fazla ülkede  karşılaştırmalı analiz imkanı sunar.OECD  tarafından yürütülen LEED programı Apulia 

bölgesinde yapmış olduğu çalışmalarda bölgenin bilinirliğini arttırmak için çeşitli  strateji ve politika 
alternatifleri geliştirmiştir bu sayede de bölgenin rekabetçiliğini arttırarak tanıtımına katkıda bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Apulia, Rekabetçi üstünlük, OECD  Yerel Ekonomi ve İstihdam 

Geliştirme Programı (LEED) 
 

 

AN ALTERNATIVE FOR THE LOCAL DEVELOPMENT AND 

SUSTAINABLE TOURISM: APULIA 
 

 

ABSTRACT 

As defined in service sectors,  tourism  has   direct and indirect contributions to economy as well as one 

of the determinants of the  local development. An efficient tourism policy is a tool for  economic growth and 
job creation .Moreover, it preserves an area’s cultural and natural heritage.Although tourism have positive 

contributions, there are negative  reflections in the economy for that reason sustainability of tourism gains 

importance. The policies while contributing the  local economy, meeting the needs of future generations is also 

necessary. Local, national and international actors should be in a harmony in setting up policy mechanisms. 
Economic development  is a transitory concept in time. In the globalization, for promoting the social and 

economic development,  development experiences in the local level should be evaluated and monitored 

continuously. Furthermore, in implementing public policies  business sector, civil society and governments 
should collaborate in an analytical perspective with a common methodology.Established in 1982 OECD Local 

Economic and Employment Development (LEED) program has advised governments how to react changes in 

the economy. The main objective of the program is drawing comparative analysis in efficient implementation 
of public policies, innovative practices and integrated strategies at the local level. With the OECD LEED 

program, Apulia has been assisted in strengthening the promotion off sustainable economic growth of tourism. 
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With the policy recommendations and strategies of LEED program have contributed to the competitiveness of 

the region.  
Keywords: Local Development, Apulia,  Competitive Advantage, OECD  Local Economy and 

Employment Development Program (LEED) 

 

1. GİRİŞ 

 
Ulusal ve uluslararası pazardaki ticaretin gelişmesi,  turizme yapılan yatırımlar, iktisadi büyüme sonucu 

bireylerin refah düzeyinde artış daha fazla dinlenme ve  daha fazla boş vakitlere daha fazla yatırım yapma 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Yavuz,Zığındere,2000). Bu ihtiyaçlarla birlikte hizmet sektörü gittikçe 

büyümektedir.  Hizmet sektörü, İktisadi aktivitelerin önemli bir bölümünü kapsayarak ekonominin motor 
güçlerinden biri olarak kabul edilir. Turizm de çeşitli bölümlere ayrılmış endüstrisiyle birlikte tanımlanması 

zor bir emek yoğun hizmet sektörüdür.  

2015 yılında  turizm istatistiklerine bakıldığında, dünyada 2014 yılına kıyasla turizmin payı %4.4 
büyüyerek toplam  1184 milyon uluslararası ziyaret gerçekleşmiştir (World Tourism Organisation,2016). 

Dünya Turizm Organizasyonuna göre 2020 yılında toplam uluslararası ziyaret sayısı 1500 milyon olması 

beklenmektedir (World Tourism Organisation,2004).Turizmin artan payıyla birlikte diğer  turizm ile birlikte 
diğer sektörlerde de gelişme gözlenmektedir. OECD 2014 raporuna göre  OECD üye olan ülkelerde turizm 

önemli bir faaliyet alanıdır, gayri safi hasılanın %4.7, istihdamın %6’sını ve hizmetlerin ihracının %21’ini 

oluşturur (Dünya Turizm Organizasyonu, 2016) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında  da 

belirtildiği gibi turizmin ekonomiye doğrudan ve dolaylı yönlerden katkısı bulunmaktadır. İleri ve geri besleme 
yolu ile diğer sektörlerle bağlantıları küresel ve bölgesel entegrasyon sağlamaktadır. Sektörler arası ilişkiler 

sayesinde  istihdam da artış dolaylı olarak da yoksulluk azalmaktadır.Küçük ve orta ölçekli girişimler turizm 

ile destekleyerek yerel girişimlere katkıda bulunmaktadır. Bu sayede de  yerel ekonomiye destek sağlaması 
yolu ile  turizmin ekonomiye katkısı gerçekleşir (United Nations Conference on Trade and Development, 2013 ). 

Turizm sektörü, ekonomiye  etkisinin yanı sıra bölgesel ve yerel kalkınmanın belirleyicilerinden biridir. 

Bölgesel coğrafi farklılıklar nedeniyle yeterli gelişme olanağına sahip olamayan yerler,  turizm sayesinde  
bölgesel ve yerel eşitsizlikleri azalma imkanı bulabilmektedir.  Dünyanın yoksul kesimlerinde bulunan  doğal 

ve kültürel zenginlikler aynı zamanda  turistler için potansiyel seyahat rotası haline gelmektedir. Bu sayede 

turizm zenginden yoksula refahın yeniden  dağıtım mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır ( Spenceley 

A.,Meyer D 2012). 
Spenceley ve Meyer’ın makalelerinde turizm ve yoksulluğun azaltılması hakkındaki literatürün 

gelişimini kronolojik gelişimini incelemişlerdir. Yazarlara göre, 1960’lı yıllarda  artmaya başlayan kitle 

turizmi ile birlikte yeni istihdam olanakları sağlaması, ülkeye döviz girişi ile ekonomiye katkılarıyla 
yoksulluğu azaltmaya yardımcı ya da tam tersi kültürler arası eşitsizliği arttırdığı konusunda uzlaşma 

sağlanamamıştır. 1990 yılında neoliberal politikalar ekseninde  kalkınma kavramı daha sık tartışılır hale 

gelmiştir. Uluslararası para fonu ve Dünya Bankasının krizde olan ülkeleri krizden çıkarmak ve iktisadi 

gelişmeye uygun olarak 1989 yılında  10 maddelik Washington Konsensüsü yayınlamıştır.  Yayınlanan 
konsensüste, iktisadi rasyonalite, etkinlik, piyasaların liberalizasyonu ve devletinin rolünün küçültülmesi 

gerektiğinin yanı sıra  turizmin yoksul ve borç krizi yaşayan ülkelerde turizmin, yoksulluğu önleyici bir 

mekanizma olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Brohman,1996). 
 Turizm gelirlerinin ekonomideki önemli yüzdesinin yanı sıra  kitle turizmini destekleyen ülkelerde 

yaşanan olumsuz deneyimler de söz konusudur. Artan dışa bağlılık, çevreye ve doğal kaynaklara verilen zarar, 

ev sahibi olan toplumdaki kültürel değerlerin ve kimliklerin izolasyonu ve sosyal kontrol alanının daralması, 
kültürler içi yabancılaşmanın artması, sosyo ekonomik ve mekânsal eşitsizliklerin ortaya çıkışı gibi sorunlar 

ortaya çıkabilmektedir( Brohman,1996). Bu nedenle turizmin sürdürülebilir gelişimi önem kazanmaktadır. 

1987 yılında ilk kez Brundtland Komisyonu tarafından  “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda kullanılmaya 

başlayan sürdürülebilir kalkınma kavramı “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye 
atmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma olarak” (WCED, 1987) tanımlanır. 1989 yılından 

günümüze de akademik literatürde daha fazla duymaya başladığımız bir kavram olan sürdürülebilir turizm, 

doğal veya ekolojik sermayenin korunmasının sürdürülebilirliği içerisinde turizmin çevreye olan katkısı  olarak 
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karşımıza çıkmaktadır ( Hall,2011),  Dünya Turizm Organizasyonu  sürdürülebilir turizm tanımına göre; “ 

turizm, bütün kaynakların ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların yönetimini sağlarken kültürel bütünlüğün, 
doğal dengenin, biyolojik çeşitliğin ve yaşam destek sistemlerinin korunmasıdır” (World Tourism 

Organization Report, 2002). 

Edgell’e göre turizmin sürdürülebilirliğinde başarıyı elde edebilmek için yerel, ulusal ve uluslararası  
aktörlerin doğal, yapılı ve kültürel çevrenin korunmasının yanı sıra iktisadi büyüme sağlayacak, siyasi iktisadi 

ve sosyal politikaların  geliştirdiği uyum ile sağlanabilmektedir. ( Edgell, 2006) 2003 yılında İtalya’nın Trento 

merkezinde kurulmuş olan  “TrentoYerel Kalkınma Merkezi”Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne 

(OECD)üye olan ve olmayan ülkelerin yerel kalkınmalarını sağlamak amacındadır. Kamu politikalarının yerel 
düzeyde daha etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için  izleme ve değerlendirme çalışmaları yaparak, 

sonuçları karşılaştırmalı araştırma çalışmalarında kullanır. Küresel çağa yerel ekonomi ve istihdamı yenilikçi 

bir şekilde teşvik eder.  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) Yerel Ekonomi ve İstihdam 
Geliştirme (LEED)Trento Merkezi kapasite ve yeterliliğin arttırılması için OECD üyesi ve üye olmayan 

ülkelerde yerel  istihdam ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yerelin ihtiyaçları, potansiyeli ve kendi 

içinde bulunduğu limitleri doğrultusunda politika alternatifleri formüle eder. 
Yerelin ihtiyaçları doğrultusunda formüle edilen yerel istihdam ve iktisadi kalkınma  stratejileri ve 

politikalarının uygulanmasında yerel kalkınma  aktörleri( bakanlıklar, yerel birimler, sosyal ekonomi, iş 

dünyası, akademi ve sivil toplum) aktif katılımı sağlanır. Bu sayede küresel ve yerel dinamikler daha iyi analiz 

imkanı bulunur. İş gücü piyasası, istihdam ve iktisadi kalkınma için gerekli olan sosyal politikaların 
uygulanmasında yerel kalkınmanın sağlanmasında koordinasyonun sağlanması sosyal sermaye ve gelişmede 

önemlidir. Putnam’ın bahsettiği gibi topluluk verimliliğini arttıran güven, normlar ve ilişkiler ve bunlar 

arasında meydana gelen karşılıklılık ve güven normları sosyal sermayeyi oluşturur. Oluşan koordinasyon ve 
işbirliği ortak çıkarların oluşmasında fayda sağlar (Putnam, 1995). Ortaya çıkan güven ve karşılılık sayesinde 

kimse kimseyi gözetlemek zorunda kalmaz kolektif ve grup aktiviteleri ile birlikte  işbirliği artar, işlem 

ücretleri azalır (Pretty,Ward 2001). 

OECD Yerel Ekonomi ve İstihdam Geliştirme (LEED) Programı  yeteneklerin  gelişmesini sağlamak ve iyi 
kalitede istihdam yaratmak için iş gücü eğitimleri, iş gücü piyasası  politikaları ve iktisadi kalkınma için gerekli 

olabilecek daha iyi adem-i merkeziyetçi yönetim biçimleri, göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımı, yetenek 

artırıcı politikalar düzenler. Yapısal işsizliği azaltmak için iş gücü piyasasındaki uzun dönemde oluşabilecek 
engelleri azaltmayı hedefler. Küçük ve orta ölçekli girişim dediğimiz KOBİlere  ve yerelde faaliyet gösteren 

yeni girişim sermayelerine destek sağlayarak istihdam artıcı politikalar hedefler. Büyümenin yanı sıra çevreci 

politikaları hedefleyen sürdürülebilir iş kalitesi yaratılır. Bir diğer odak noktası ise sürdürülebilir turizme katkı 
sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirir. Yenilikçi ve turizm sektöründeki yapısal değişmeler doğrultusunda  

yerel kalkınma ve girişimi güçlendirmek için turizm politika ve stratejileri geliştirir..mikro ve küçük işletmeleri 

büyütüp, yeni istihdam olanakları yaratır  ( OECD LEED Trento Centre for Local Development Information 

Brochure 2003-2016). 
 

2. YÖNTEM 

 
Bu çalışmada niteliksel analiz metodu tercih edilmiş olup, OECD LEED Trento Merkezi, İtalyan 

Hükümetiyle birlikte Turizm ve Kültür Bakanlığının da yardımıyla Güney İtalya Bölgesinde bulunan (Apulia, 
Calabria, Campania ve Sicilya) bölgelerinin  yerel düzeyde sosyal ve ekonomik kalkınmasına teşvik 

mekanizmalarında izledikleri yöntemler ve turizmin gelişmesi için yaptıkları çalışmalar incelenmiştir. 

OECD , LEED programıyla Apulia bölgesindeki sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma programıyla , 
Apulia’nın rekabetçi üstünlüğünü arttırmak amacıyla etkin sürdürülebilir turizm geliştirme stratejileri 

kapsamında kültürel, tarihi ve doğal varlıkların değerlerinin arttırılması,yerel turizm endüstrisine kakı 

sağlamak için mevsimsel ayarlamalar, Apulia bölgesini ziyaret eden turistler için turizm aktivitelerini 

arttırmak, yerel seviyedeki yetenek ve kapasiteleri güçlendirerek yerel ekonomiye katkı sağlamak amaçlanır. 
2009 Kasım ayında başlayıp 2010 Eylül ayına kadar devam eden projede Apulia bölgesindeki turizm 

gelişmesinin güçlü ve zayıf yanları, uluslararası iyi örneklerle karşılaştırılarak politika önerileri verilmiştir.  
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2.1. Apulia Bölgesindeki Turizm Sektörü 

2.1.1. Apulia Bölgesi Coğrafi Konumu ve Ekonomisi 

Güney doğu İtalya’da  bulunan Apulia Bölgesi (İtalyaca; Puglia), ülkenin en uzun kıyı şeridine sahiptir. 

Kuzey doğuda Adriyatik denizi, kuzey batıda Fortone ırmağı, güneyde İyon denizi ve Taranto körfeziyle sınırlı 
olan Apulia (Puglia) bölgesinin  yüz ölçümü 19 363 km2 olup, nüfusu 2014 yılı itibariyle 4,090,105 kişidir 

(Istituto Nazionale di Statistica). Ülkenin yedinci en büyük bölgesi olan Apulia aynı zamanda İtalya’da nüfus 

yoğunluğu en fazla olan yeridir (Harita1). Bölgenin başkenti Bari’dir. Bölgedeki vilayetler ise Bari, Barletta-

Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce ve Taranto’dur. 

 
 

Harita 1. Apulia Bölgesi Coğrafi Konumu 

 

Apulia, Güney İtalya’daki önemli bölgelerden biridir. Başlıca gelir kaynağı tarım olan Puglia’da (Apulia)  

hayvancılık ile de uğraşılmaktadır. Apulia’da  hizmet sektörünün geliştiği alanlar sahil ve plajlardır. Apulia 
aynı zamanda ülkenin balıkçılığın yapıldığı en büyük dördüncü bölgesidir.  Bölgenin güneyinde sanayi sektörü 

gelişmiştir. Büyük endüstrilerden, küçük ve orta ölçekli işletmelere yerel ekonomiyi destekleyici firmalar 

bulunur. Son yıllarda  Akdeniz ve Balkan ülkeleriyle uluslararası ve bölgeler arası işbirliği ve ticaret artmıştır.  
 

2.1.2. Apulia’daki Turizm Kaynakları 

Apulia’da doğal, kültürel, çevresel,mimari ve sosyal kaynaklar açısından zengin bir kent olmasıyla 
birlikte  UNESCO dünya mirası listesine giren iki önemli yapıya sahiptir. Bunlardan ilki Ortaçağ kalesi olan 

Castel del Monte, Andria beldesine bulunmakta olup 13. Yüzyılda inşa edilmiştir. Kalenin geometrik şeklinden 

ötürü 1996 yılında UNESCO dünya mirası listesine girmiştir. Aynı zamanda en iyi korunan kalelerden biridir. 

İkincisi ise Alberobello kasabası, kireç taşlarını üst üste koyarak inşa ettikleri “Trulli”ismi verilen  kubbe, 
piramit veya konik şeklindeki çatılardan oluşan evlerin olduğu birim 1995 yılında UNESCO dünya mirası 

listesine girmiştir. 

Apulia 800km uzunluğundaki kıyı şeridi, 6 mavi bayraklı plajı, 30 önemli sahil mesire yeri, 3 
mükemmeliyet bölge alanı (Gargano, Tremiti Adası ve Salento), 3 marina alanı, 250 sahil ve mağaraları vardır. 

Ayrıca 30 üzerinde doğal parkları, 2 turuncu bayrağı, Itria Vadisi, Torre Guaceto’da doğal bisiklet ve plaj yolu 

vardır. Doğal zenginliklerinin yanı sıra 11 müze ve sanat galerisi, kaleleri, 100den fazla ev ve palasları, tarihi 
tiyatrosu, 1042 kilisesi, Roman ve Barok mimarisini anımsatan katedralleri,31 tarihi meydanı, arkeolojik sit 

ve park alanlarıyla birlikte zengin bir tarihi ve kültürel mimariye sahiptir. 

Apulia bölgesinde tarihi ve kültürel geleneklerin canlandırıldığı çeşitli festivaller düzenlenmektedir. 

Ulusal ve uluslararası festivallere de ev sahipliği yapan Apulia, kültürel aktiviteleri ile turistleri 
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çekebilmektedir.  Aynı zamanda inanç turizmi de yapılmaktadır. Çeşitli büyük kilise ve katedrallerde anma 

törenleri yapılarak da turistleri misafir etmektedirler. 
Apulia için turizm,  yerel ekonomi gelişmesi için önemli bir kaynaktır. OECD’nin Apulia bölgesi sürdürülebilir 

turizm ve yerel kalkınma raporuna göre bölgeyi ziyaret edenlerin %50 den fazlası yerli turisttir. Bölgeye 

ziyaretler mevsimsel olmakla birlikte özellikle yaz mevsiminde en fazla ziyaretçiye sahiptir. Genellikle 3 
yıldızlı otelleri bulunmakla birlikte ortalama konaklama süresi 4.2 gündür. Son yıllarda otel dışı 

konaklamalarda artış görülmektedir. Tarım turizmi otelleri, oda kahvaltı içeren Apulia bölgesine özgün doğal 

ve kültürel kaynakları turizm için kullanılmaktadır. 

 

3. BULGULAR 
 

3.1. Apulia Bölgesinde Sürdürebilir Turizm ve Yerel Kalkınma 

OECD LEED  projesinin genel hedefi, sosyal ve ekonomik yerel kalkınmayı sağlamak ve yerel halkın 

refahını yükseltmek amacıyla turizm potansiyellerini ön plana çıkarmaktır. İnsan sermayesini güçlendirerek 
bölgenin tekrar kavramsallaştırmasını sağlamak  ve bölgedeki diğer kültürel potansiyelleri  değerlendirerek 

bütüncül bir strateji sağlamaktır. Bölgenin rekabetçilik avantajındaki en büyk tehdit, Akdeniz Bölgesindeki 

diğer turizm odaklarıdır. Bölgenin farklı olabilmesinin tek koşulu ise yerel özelliklerini değerlendirerek bir 
“niş” yakalamaktır. Bu amaçla altı öncelik belirlenmiştir: 

(i)Turizmin tüm diğer sektörler ile entegrasyonuna sağmak,(ii)Puglia rekabet yaratma şansı olan 

potansiyellerinin  net bir tanımı ve tanıtımı yapmak,(iii)Turizm alt yapısını güçlendirmek ve ulusal ve 

uluslararası erişebilirliği artırmak,(iv)Ziyaretçilerin hedeflerini daha iyi sınıflama ve sonuçta Apulia olarak 
İtalya’nın markası olabilmek,(v)Turizm sektöründe eğitime ve uzmanlaşmaya daha çok önem 

vermek,(iv)Yerel kalkınma politikaları ve turizm çerçevesinde daha iyi bir kalkınma hedefi belirlemektir 

(OECD, 2011).Bu hedefler çerçevesinde stratejiler ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
(i)“Yılın 365 gününü kapsayan turizm deneyimleri sunan Apuli vizyonu” hedefleyerek markalaşmak 

(ii)Bölgesel turizm sistemi içinde Apulia’nın yerini tanımlamak ve bölge içindeki ağları güçlendirmek 

(iii) Turizm, kültür, ulaşım, ve çevre ile ilgili yatırımları iyi tanımlamak ve faaliyetler arasında bütünlüğü 
sağlamak,  her farklı politikanın Apulia özgünlüğünü  olumsuz etkileyebilecek tehditleri tespit etmek  ve önlem 

almak 

(iv)Turizm pazarında uzmanlaşmış bir “niş” yakalamak için politikaları dikkatli saptamak, turizm pazarında 

faklılaşarak rekabetçi şansı yakalamak 
(v)  Yaratıcı girişimlerden haberdar olmak için ağ sistemlerinde yer almak, sektör talepleri ve know-how 

arasındaki ilişkiyi kuracak nitelikli istihdamı sağlamak ve turizm endüstrisinde çalışan personele ayrıcalıklı 

eğitim vermek, 
(vi)Konaklama gerektirmeyen (agroturizm, çiftlik turizmi gibi) faaliyetlerde titiz politikalar geliştirmek, 

kaliteyi artırmak 

(vii) Turizm faaliyetlerinde “slow” hareketliliği benimsemek, slow turizm faaliyetlerinde  aynı zamanda  

İtalya’nın öncü olduğu “slow food” politikalarına öncelik vermek, yerel ürünlerin etkinliğini artırmaktır. 
Projede öncelikle mevcut durum saptanmış, güçlü ve zayıf yanlar ortaya konmuştur. OECD Yerel 

Ekonomi ve İstihdam Geliştirme Raporu’na göre Apulia bölgesi kendi turizm potansiyeli 

karşılayamamaktadır. Turizmin gelişmesini engelleyecek kısıtlardan ötürü Uluslararası turizm çok yaygın 
olarak tercih edilmemektedir. Coğrafi konumundan ötürü sahip olduğu plajlar ile deniz, kum ve güneş olarak 

tabir edilen deniz turizmini gerçekleştirmek üzere yalnızca yaz mevsiminde turistlerin uğrak noktası olan 

Apulia’da bölgenin çekiciliğini arttırmak için  doğal varlıkları,kültürü ve tabiat kaynaklarını rekabetçi avantaj 
yaratarak tüm mevsimlerde turizm faaliyetinin gerçekleştirilebildiği aktif bir turizm politikası tasarlanmıştır 

(OECD LEED Trento Centre for Local Development Information Brochure 2003-2016). 

Apulia’nın bir ürün olarak pazarlanması için geliştirilmesi gereken  stratejilerde öncelikle,  Apulia yerel 

mirasını güçlendirmek için arz mekanizmasının uzmanlaşmasını sağlanması hedeflenmiştir. Turizmin 
gelişmesine yönelik turistlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun iş gücünün eğitimi önceliklidir. Farklı bölgelerin  

tanıtımının yapılarak turistlerin çekilmesi amaçlanmaktadır. Bölgedeki spesifik alt yapı yatırımları 

geliştirilmeli ve  turist hareketlerine uygun olarak düzenlemektedir. Misafirperverliği güçlendirmek ve turist 
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hizmetlerini arttırmak için, turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni potansiyel müşterileri çekmeye çalışmak, 

bölgedeki hizmet standartlarını arttırmak için turizm sektöründeki beşeri kaynakları geliştirmek 
hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği seviyesinde, bölgesel turizm politikası  2007 Ulusal Strateji Planında “Doğal ve Kültürel 

kaynakların geliştirilmesi ve çekiciliğinin arttırılması” önem verilir. Bu öncelik ile birlikte  yerel doğal, 
kültürel ve tabiat kaynaklarını rekabetçi avantaj sağlayarak, bölgeyi turistlerin ilgisini çekebileceği şekilde 

güzelleştirmeli, aynı zamanda   yerleşik halkın  yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir iktisadi büyüme 

sağlanması teşvik edilmektedir (European Commission, 2007). 

Bölgesel seviyede  “Dördüncü Hareket Planı” turizm ekonomisine odaklanmıştır. Sosyal turizmin teşvik, 
tanıtım ve  gelişmesine ve turizmi ilgilendiren önceliklere odaklanır. Turizm ekonomisinin farklılaşıp 

kalitesinin arttırıldığı, altyapı yatırımlarının turizm ekonomisini desteklediği, Apulia turist merkezlerini  ulusal 

ve uluslararası pazarlara taşımak ve bölgedeki kırsal,plaj alanları ve eski kent merkezindeki misafirperverliği 
arttırarak sosyal turizm aktivitelerini arttırmaktır. 

 

3.2. Bölgedeki Turizm Faaliyetini Arttırmak için Yapılanlar 

UNESCO dünya tarih listesi içerisinde olan  Truli evleri ve Del Monte Kalesi, roma dönemine ait 

katedralleri, ortaçağ kiliseleri, barok tarzındaki kiliseleri ve tarihi meydanları ile birlikte Apulia ziyaretçilerine 

Apulia’ nın  zengin kültürel mirasını ortaya koymaktadır. Ancak tarihi ve kültürel zenginliği turizmin 

geliştirilmesi için yeterli değildir. Apulia bölgesinin tanıtımında sekiz tip turist aktivitesi vurgulanır bunlar 
spor,  SPA ve termal aktiviteler, gelenekler, doğal kaynaklar, yemek ve şarap, sanat ve tarih,  ve kıyı ve deniz 

özellikleridir. Bütün bu özellikleri ile bölgede turizmin gelişmesi ve bölgeye turistlerin gelmesi 

beklenmektedir. Spor, tarih ve sanat, doğal kaynaklar ve deniz İtalya’daki bir çok bölgesinde de yer alıp, 
Apulia’a özgü fark yaratacak rekabet alanları değildir. Bütün bu ortak özellikler  Apulia’nın tanıtımında da 

rekabetçi olabilmesi için kendisini daha farklı tanıtmasını gerekmektedir. 

Bölgesel Turizm Bakanlığı, Apulia’daki turizmin  gelişmesini sağlamak amacıyla gereken yatırımları 

sağlamaktadır. Amaç bölgenin önemli bir turizm faaliyeti olmasını sağlayıp, tanınmasını sağlayabilmektedir. 
Öncelikli turizm politikaları spesifik altyapı yatırımlarını güçlendirmek, yerel girişim ve rekabetçiliğe yönelik  

potansiyel turistlerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurmak, iş gücünün yeterliliğini 

arttırmak ve arz sistemindeki kalite standartlarını arttırmak ve bölgenin iç mobilitesini arttırıp bölgeye erişimi 
kolaylaştırmaktır.   

Bölgenin tanıtılması için öncelikli  olarak tüm bölgelere değil, üç spesifik alana yoğunlaşıp ( Gargano, 

Salento, Valled’Itaria) bu yerlerin tanıtımına yönelmişlerdir. Apulia marka olarak ön plana çıkarmak için 
çeşitli aktivite ve önlemler alınmıştır. Apulia imajını güçlendirmek adına düzenlenen turizm fuarlarına Apulia 

da katılmıştır. Aynı zamanda Apulia Film Komisyonu Kurumu ile ortaklık sağlayarak  “Apulia ve Sinema” 

tanıtımı yapılmıştır. Ulusal ve Uluslararası festivallerde, cadde gösterileriyle birlikte bir çok film severin 

Apulia bölgesini tanıması sağlanmıştır. Ayrıca Apulia film ekibi ve ulusal ve uluslarası sinema paydaşlarının 
da Apulia bölgesinde konaklamalarıyla birlikte, televizyon ve film ekiplerinin de bölgenin imajına olumlu 

yönde katkı sağlamıştır.  Ayrıca Apulia’nın turist kapasitesinin artırılması için çeşitli sergilere de ev sahipliği 

yapmıştır. Orjinalleri Amerika ve İngilitere’de sergilenen bir çok eser Apulia’da geçici süreliğine 
gösterilmiştir. 

Bölgesel turizm endüstrisi, misafirperverliğini göstermek adına ayrıca gazeteci ve tur operatörlerinin de 

Apulia bölgesini seçmeleriyle birlikte bölgenin bilinirliği artmaktadır. Bu sayede turizm acentelerinin da 
desteğiyle bölgeyi  turistler için çekici bir hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği fonlarıyla yatırım yaptıkları 8 Aralık 2008 tarihinde düzenledikleri “Immacolata” tatili ise 

Puglia Gece geçit töreni düzenleyerek   farklı kamusal alanlarda  çeşitli yerli ve yabancı sanatçılarla yaz sezonu 

dışında da İtalyan ve yabancı turistin bölgeye çekilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 2009 yılında “Puglia Gösteri 
Zamanı” açık hava tiyatroları ve çeşitli kültürel organizasyonları ile  turizm sezonu dışında da turistlerin 

bölgeye çekilmesi sağlanmıştır. 

“Açık Şehir ve Plajlar 2009 ve 2010 “ projeleriyle kamusal ve özel turist sit alanları,ziyaretçilerin yaz 
döneminde ziyaretlerine sunulmuştur. Tüm bu aktivitelerle birlikte bölgenin misafirperverlik kültürü 
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güçlendirilmiş olup iş dünyasının da katkılarıyla dükkan ve iş yerlerinin çalışma saatlerinde ayarlamalar 

yapılmıştır.  
Apulia’nın tanıtımında  Apulia’nın kendi web sitesinde bütün etkinlik ve duyuruların yapılması 

sağlanmıştır. Web sitesinde turistik mekan olarak rekabetçiliği kültürel, sanatsal,spor ve eğlence aktiviteleriyle 

desteklenmektedir. Bu sayede Apulia imajının  bölgesel boyut ve özelliklerinin dışında ürünleri de turizm 
sektöründe önem göstermektedir Bölgeye gelen turistleri hoş karşılamak ve eğlendirmek, misafirperverlik 

kapasitesini geliştirmektedir. Web sitesi haricinde daha güçlü  bir iletişim politikası düzenlenerek, son dört 

yıldır yazılı ve görsel basında reklamının yapılması ile birlikte iletişim teknolojileri kullanılarak Puglia’nın 

tanıtımı yapılmaktadır. Bu sayede hedef kitlesini arttırmayı planlayan Puglia’nın tanıtımlarına  yalnızca yazın 
değil yılın her günü Puglia’nın konaklamaya uygun olduğu hedefine odaklanmıştır.   Apulia bir marka olduğu 

imajı, Proje’nin ilk adımıdır. Apulia için logo türetilmiş ve slogan ile vizyon belirlenmiştir “Apuila for all 

Seasons” . 
Konaklamanın yanı sıra çeşitli kültürel olanaklarına da ev sahipliği yapan Puglia yeme ve içme faaliyetleri de 

ön plana çıkarılmaktadır. Özgün şarap ve yemekleri, kendi ürettikleri zeytin yağlarıyla yerel ekonomiye 

katkıda bulunmaktadırlar. 
Puglia’ya ulaşım hava yolu ile sağlanmakta olup, sezon dışı ucuz uçak bileti kampanyaları 

yapılmaktadır. Bölgede yer alan limanlar turizm için yeterli değildir. Turizmin gelişmesine yönelik limanlar 

ile bölgeye erişim daha kolay sağlanması  amaçlanmıştır. Ayrıca ortalama konaklama süresi az olup, bölgedeki 

otellerin sayısı yeterli değildir. Bu nedenle de turizme yönelik yapılan altyapı yatırımlar önem arz etmektedir. 
Otellerin sayı ve kalitesinin arttırıldığı, cadde ve ışıklandırmaların, yön ve levhaların sağlandığı uygun yürüme 

ve otomobil yolları, arabalar için park alanları, bölgenin çekiciliğini arttırmak için yeşillendirilmenin yapıldığı, 

golf alanlarının tasarlanması gibi faaliyetlerle alt yapı yatırımları öncelik kazanmıştır.  Puglia’daki ulaşımın 
kolay sağlanabilmesi için birimler arası toplu taşım ağı güçlendirilmiştir. Ayrıca iş gücü piyasasına yönelik 

verilen eğitimler  ile turizme yönelik spesifik becerilerin geliştirilmesi için yüksek okul ve üniversite düzeyinde 

beşeri sermayeye yapılan yatırımlar da bölgenin gelişmesi için önemlidir. 

Apulia bölgesinde turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlar  birlikte bölgede istihdam olanağı 
sağlanmıştır. Yerel beşeri kaynakların turizmin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler verilmesi, hem yerel 

ekonomiye hem de turizme katkı sağlamaktadır. Apulia’da turizmi teşvik ve desteklemek için altyapı 

yatırımlarında iyileşme, turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen artan yeşil alan, güvenli yürüyüş 
parkur ve caddeler,park alanları bölgede yaşayanların ve turistlerin refahını arttırmak için yapılmıştır. 

Bunlardan en önemlileri özellikle son yıllarda  Apulia bölgesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

bölgenin tanıtılması ve turizmin çeşitlendirilmesi için yapılan yatırımlardır. 
 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

Turizm, ekonomiye olan katkısının yanı sıra bölgesel kalkınmanın önemli belirleyicilerinden biridir. 

Turizm tek başına yeterli olmamakla birlikte turizmin sürdürülebilirliğin sağlanması için çeşitli ulusal ve 

uluslararası aktörler yardımıyla turizmin yerel kalkınmaya etkisi arttırılmaya çalışılmaktadır. 
Güney İtalya’da bulunan Apulia, kültürel ve tarihi arka planlarıyla oldukça çeşitliliğe sahip bir bölgedir. 

UNESCO dünya kültür mirası listesine giren iki mimari yapısı, Bari’de bulunan St.Nicholas kilisesi, 

uluslararası kalitedeki plajlarının varlığıyla bölgeye yalnızca yaz sezonunda turistler gelip deniz turizminin 

tadını çıkarmakladır. Ancak sadece deniz turizmi ve mevsimsel ziyaretler Apulia’daki turizm potansiyeli için 
yeterli değildir. OECD LEED programıyla birlikte Apulia’nın bir marka olarak önem kazanması için bölge ve 

yerel otoriteler tarafından çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Apulia’ı öne çıkaracak rekabetçi üstünlükler sayesinde 

bölgenin tanıtımı yapılmaktadır. 
Turizm kültür çevre ve  ulaşım gibi farklı politikaların entegrasyonu ile Apulia’nın çekiciliği 

arttırılmıştır. Apulia’nın turizm hareketinin önemli bölümünü ulusal ziyaretçileri oluşturmaktadır. Toplum 

turistlerin % 11.8i yabancı ziyaretçilerdir. Turizm gelirlerinin % 50sini de yerli (İtalyan) turistlerden elde 
edilmektedir. Bölgede ikinci konutlar çok büyük bir gelir yaratmaktadır.  On yıl içerisinde bölgenin kalkınma 

oranları yıllık 5.4% artarak ülke ortalamasını  2.0 % geçmiştir.  
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Turizme yapılan yatırımlar sayesinde Avrupa Birliği tarafından çeşitli fonlarla desteklenmektedirler. 

Turizm potansiyeli ve çevresel sürdürülebilirlik ekseninde bölgeye yapılan yatırımlar ile yerel halk için hayat  
kalite standartlarında artış hem de yereldeki kişiler için  istihdam olanağı sağlamaktadır. Bölgenin tanıtımı için 

yazılı ve görsel basının kullanarak Apulia’nın bir marka olarak doğal kültürel ve tarihi özelliklerinin 

tanıtılmasının yanı sıra doğal kaynakların kullanımıyla ürettikleri şarap ve yemekler ile birlikte yerel bir marka 
olarak pazarda yer almaktadırlar. Apulia’nın hedefi, turist sayınsı artırmaktan çok turizm gelirlerini artırmaktır. 

Temel ilkeleri yavaş kentler olduğu için, yerel özelliklerin (doğal, kültürel ve fiziksel) sürdürebilirliğini 

sağlamaktır. 
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ALTERNATİF TURİZM VE ZİGANA DOĞA OKULU UYGULAMASI 

Savaş AYDIN 

Zigana Doğa Okulu 

e – posta: info@ziganadogaokulu.org 

 

ÖZET 

Ülkemizde güneş, deniz ve kum birlikteliğini, kısaca sahil turizmi dediğimiz, turizme önem veren ve 

sosyal patlamalar yapacağı düşünülen turizme ağırlık verilmiştir. Oysaki doğaya ve sosyal çevreye saygılı, bu 

çevrelerin özelliklerini dikkate alan ve yerel halka öncelik veren alternatif turizm dünyanın vazgeçilmezleri 
arasındadır. Doğu Karadeniz Dağları ve Zigana coğrafyası, sahip olduğu jeolojik, ekolojik ve mitolojik mirası, 

kuzeyi ve güneyi arasındaki iklim farklılığı ve tüm bunların doğurduğu zengin biyoçeşitliliği ile ülkemizin 

öncelikli korunması gereken doğa alanlarına dahil edilmelidir.  

Gümüşhane, ülkemizde kendi il sınırları içerisinde dört adet kış sporları merkezi bulunan tek il olma 
özelliğine sahiptir. Zengin biyoçeşitlilik barındıran eşsiz doğa güzellikleriyle  alternatif  turizm  potansiyeli ile 

bölgemizin çekim merkezlerinden olan Zigana Dağı ve Kurum (Kromni) Vadisi, bilinçsiz, plansız  altyapısı 

olmayan bir turizm anlayışının tehdidi altındadır. Bu tehdidin önlenebilmesi, geleneksel yapıların doğal 
güzelliklerin korunması ancak yöre halkının alternatif turizme katılımının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. 

Zigana Doğa Okulu (ZDO) yerel kurumların ve halkın bilinçlendirmesi amacıyla kurulmuştur. Bu çalışma, 

ZDO’nun Zigana Coğrafyasına sosyal ve ekonomik açıdan yöre kalkınmasına yaptığı katkıların 
irdelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif  Turizm, Zigana Doğa Okulu, Doğa Turizmi 
 

 

ALTERNATIVE TOURISM AND ZIGANA NATURE SCHOOL 

APPLICATION 

 
ABSTRACT 

 In Turkey, most of the tourism is consisted of beach tourism,  instead of alternative tourism which is a 

“must” for this sector. With the jeological mythological and the ecological heritage of the East Blacksea 
Mountains and Zigana Geography, they must be added to Turkey’s conservation areas. 

Gümüşhane has the specialtiy of being the only city with four winter sports centers in Turkey. Zigana 

Mountain, Kurum (Kromni) Valley; which have rich biodiversity and natural beauty are threatened by a not 
infrastructed tourism comprehension. Only way to prevent this threat, is to ensure the participation of local 

people to alternative tourism. Zigana Nature School(ZNS) is created to raise the awareness of local foundations 

and the public. This project is an examination of ZNS’s social and economical development to Zigana Region 
and Zigana Geography. 

Keywords: Alternative Tourism, Zigana Nature School, Nature Tourism 

 

1. GİRİŞ 
 

Turizm; doğal, çevresel ve kültürel kaynaklara yoğun olarak ihtiyaç duyan ve bunları ekonomik birer 
girdi olarak kullanan bir endüstridir. Ancak özellikle doğal kaynakların kıt olması gerçeği, turizm gelişiminin 

sürdürülebilir bir zeminde gerçekleşmesi gereğini beraberinde getirmektedir. Aslında “yok etmeden 

tüketmek “ anlayışı olarak da adlandırılabilecek bu yaklaşım, turizmin temel girdilerinde ne denli hassas 

olunması gerektiğini; aksi halde bu girdilerin yok olmasıyla, turizmin de kaynaklarından mahrum olacağını 
vurgulamaktadır (Duran, 2010, s. 189).  

Sürdürülebilirlik kavramı; çevre ve insanla en fazla iç içe olan sektörlerden biri olan turizm sektöründe 

de geniş uygulama alanı bulmaktadır. Sürdürülebilir turizm geniş anlamda, “insanın etkileşim içinde 
bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, 
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ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm 

kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını 
doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir 

kalkınma şekli" olarak tanımlanmaktadır (Dinçer, 1996, s. 342). Buna göre sürdürülebilir turizm; doğaya karşı 

kesin bir taahhüdü ve turizm faaliyetini yerel halk ile bütünleştiren bir sosyal sorumluluğu içerir (Küçükaslan, 
2007, s. 58).  

Küreselleşmeyle birlikte, dünyada turizm anlayışı değişmekte ve turizm pazarı büyümektedir. Her ne 

kadar yürürlükteki tanıtım, pazarlama ve yatırım politikalarında 3S faktörünün (deniz - güneş – kum (sea-sun-

sand) etkisi hala belirgin olsa da; 3E faktörünün (eğitim - eğlence – çevre)  etkisi; yeni ve gelişen değerler 
olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, turizm eğilimleri üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 

göstermektedir ki; günümüzde turistler yalnızca güneşlenmek, yüzmek ya da kayak yapmak için seyahat 

etmemektedir. Bu süreçte; yeni kültürler keşfetmek, değişik toplumlar hakkında bilgi sahibi olmak, hobilerle 
uğraşmak, sportif faaliyetlere katılmak (Küçükaslan, 2007, s. 79) gibi amaçlar giderek artan oranda baskın 

“seyahat motivasyonu” haline gelmektedir.  

Turizmciler de; “yüksek profilli” turist tipinden kaynaklanan bu talebi karşılamak için; “katma değeri 
yüksek” ürünler geliştirmeye başlamışlardır. İşte bu kapsamda oluşan turizm anlayışı “alternatif turizm” olarak 

adlandırılmaktadır. Genel hatlarıyla alternatif turizm; “deniz-kum-güneş üçlüsüne bağlı olarak gerçekleştirilen 

ve geleneksel hale gelen kitle turizminin, çevre ve sosyal yapı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerini azaltmak 

ve klasik dinlence paketlerinden farklı arayışları olan tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla pazara sunulan tüm turizm türleri” olarak tanımlanmaktadır   (Kozak, Bahçe, 2009, s. 97). Bu 

tanımdan hareketle, alternatif turizm türleri, kitle turizminin rakibi değil; onun seçeneği olarak 

değerlendirilmelidir.  
 Dünyada turizm konjonktürü, kitle turizminden çok alternatif turizme yönelmiş hatta bu turizm dünyada 

da artık vazgeçilmez duruma gelmiştir.  Türkiye kitle turizminin yanında, doğa turizmi de potansiyeli olarak 

eşsiz bir ülkedir. Türkiye’nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleri uzun vadede koruyabildiği sürece, 

alternatif turizm alanında uluslararası turizm pazarındaki payımız hızla büyümeye devam edecektir.   
Bu çalışmanın amacı, Zigana Doğa Okulu uygulamasının alternatif turizm kapsamında yer alan turizm 

türlerinin, Zigana Coğrafyasına sosyal ve ekonomik açıdan yöre kalkınmasına yaptığı katkıların 

ispatlanmasıdır. Bu çalışmada yöntem olarak, literatür araştırmasıyla birlikte, ZDO’nun yörede yarattığı 
olumlu etkilerin gözlenmesi yöntemi seçilmiştir. ZDO kurucularının bu konudaki izlenimleri, yöre insanlarıyla 

ve Torul İlçesi’nde bulunan 50 adet muhtarla, yörede ki kanaat liderleri ve turizmcilerle yapılan yüz yüze 

görüşmeler çalışmada yol gösterici olmuştur.  
 

2. ZİGANA DOĞA OKULU (ZDO) 
 

2.1. ZDO’nun  Kapsama Alanına Giren Coğrafya  

Zigana Coğrafyası;  Zigana Dağları  Gümüşhane ile Trabzon illerini birbirinden ayıran doğal sınırdır. 3 

bin metreyi aşan yüksekliğe sahip Ziganalar, Harşit Çayı'nın doğusundan Giresun’a ve  Karadeniz'e doğru  
uzanır. Bu coğrafya içerisinde en yüksek zirve veya tepe , Abdal Musa Tepesi 3.331 metre yüksekliği, ikinci 

sırada Deve Boynu Tepesidir. Yüksekliği 3.082 metredir. 2800 metre yükseklikle Taşköprü Tepesidir. 2300 

metre ile Karataşlar Tepesi ve 2500 metre ile Zigana geçidini zirvesi olan Alas tepesi bulunmaktadır. Bu 

coğrafyada daha bilinmemiş keşfedilmemiş bir tarih, kültür ve dokunulmamış bir doğa yatmaktadır. Hepsinden 
önemlisi yaylacılık geleneğinin aktif yaşadığı oba kültürü, Çepni kültürü ve farklı  kültürel yapıları içerisinde 

barındırmaktadır. Bu coğrafya içerisinden Trabzon – Gümüşhane , Erzurum üzerinden İran'a bağlanan İpek 

Yolu geçmektedir (Keçe, 2005, s. 40-50). Bu coğrafyada yer alan Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin 
Zigana Dağları eteğinde kalan kısımları ZDO’nun kapsama alanını oluşturmaktadır. Bu amaçla 2011 yılında 

Zigana Coğrafyasında Yer Alan Gümüşhane, Giresun Ve Trabzon İlleri Çevre Koruma, Turizm, Kalkınma Ve 

Dayanışma Derneği (Zigana Coğrafyası Derneği) kurulmuştur. 
 Dünya   jeolojik mirasının  bir çok parçası olan Karaca mağarası ve  farklı özellik büyüklükte 30’un 

üstünde mağara sistemi ve Artabel Doğa Parkı’nın  Gümüşhane İli sınırları içerisinde bulunması ve bunların 
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birer jeosit alanı olarak tescillenmesinin  önerilmiş olması da, havzada ekoturizm potansiyelinin   önemli bir 

göstergedir (İnan, 2008, s. 80-83). 
Özellikle Gümüşhane ilinde  doğa, yayla, kış ve spor turizmi gerçekleştirilebilecek birçok alan 

bulunmakta ve bu alanlara olan ilgi sürekli artmaktadır. Bu bağlamda Zigana Coğrafyası yılın 12 ayında doğa, 

yayla, kış ve spor turizmi açısından önemli bir konumdadır. DOKAP Bölgesindeki yaylaları üst kottan 
birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi (Dokap, 2016, s.43-54), kapsamında, Doğu Karadeniz’in en önemli 

dağ ve yayla turizm merkezleri olan Kadırga, Zigana, Cami Boğazı ve Ayeser Yaylaları ile Karaca Mağarası, 

Sümela Manastırı,  Zigana’nın etrafında adeta bir çember oluşturmaktadır (www.zigana.org: 2016). 

Adını Zigana Dağı’ndan alan Zigana köyü, kervanlara yol gösteren, konaklatan ve kervanların ihtiyacı 
olan ürünleri pazarlayan, en az 1000 yıllık yerleşim olması yanında birçok tarihi eseri de bünyesinde 

barındırmaktadır. Ayrıca,  antik kervan yolu kalıntısı ve kalesini,  Doğu Karadeniz’de tek Selçuklu 

Kervansarayı’nı,  biri antik diğeri Osmanlı dönemi iki kemer köprüyü, Maruflu Camisi (Selçuklu veya Osmanlı 
dönemine ait özgün mimari yapılı cami),  Tarihi maden ocakları ( Zigana eski bir madenci yerleşimidir), Her 

yamaçta farklı bir maden suyu kaynağı bulunan, özgün yöresel mimari ürünü evleri ile  korunması gereken bir  

tarih, doğa ve kültür havzasıdır (Erüz, 2016, s 7). 
Bu coğrafyanın, Doğu Karadeniz’den, Doğu Anadolu’ya doğal geçit özelliğinde olması nedeniyle,  

endemik tür çeşitliliğiyle birlikte, florası ve faunası ile eşsiz bir doğaya sahiptir.  Bu yönüyle de endemizmi 

zengindir (Aydın, 2015, s. 570).  

Ayrıca, Türkiye’deki 65 öncelikli kelebek alanından 5 tanesi Gümüşhane sınırları içindedir. Bunlardan 
bir tanesi de  Zigana geçidir. Torulensis, kelebeği  sadece Zigana’ya özgü endemiktir. Gümüşhane ili genelinde 

7 adet endemik olmak üzere 219 çeşit kelebek bulunmaktadır   (Kasapoğlu, 2015). 

Zigana Coğrafyası dünya ölçeğinde korunması gereken en önemli 200 bölge ve 23 sıcak noktadan birisi 
olan Kafkasya ekosisteminin güney batı ucunda yer alır. Zigana Dağı ve çevresi biyoçeşitliliği ve endemizmi 

ile korunması gereken özel bir ekosistemdir (Eruz, 2016, s. 7). 

Bu özelliklere sahip olan ve alternatif  turizm potansiyeli çok yüksek olan bu coğrafyanın acilen 

korunması ve kollanması gerekmektedir. 
 

2.2. Zigana Coğrafyasının Turizm Potansiyeli 

Zigana vadilerin oluşturduğu farklı mikro klimaların sağladığı zengin bir bitki örtüsüne sahip olması, 
özellikle doğa turizmi için mükemmel bir yöredir. Orman açıklıklarının bulunması ve yaban hayatını besleyen 

meyvelerin bulunması, yaban hayatının eko zincirinin devamlılığını sağlamaktadır. 

Zigana, doğanın sunduğu görsel kalite bir yanda biyolojik çeşitliliği bir yanda da turizmi yöreye davet 
etmektedir (Turna, 2014).  

Zigana Coğrafyası’nın coğrafi konumu ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, sahanın doğa turizmi 

potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler olarak ta;  doğa yürüyüşü (Trekking),- dağ bisikletçiliği ve 

bisiklet gezileri,  atlı doğa yürüyüşü,  yayla turizmi, kamp ve karavancılık,  yaban hayatı ve kuş gözlemciliği 
öngörüldüğü  (OSİB, 2013 ), Ayrıca, Gümüşhane ili Turizm potansiyelleri  çalışmasına göre de, bu turizm 

çeşitlerine ilave olarak, kış sporları, karavan turizmi, paraşütle atlama, bitki, hayvan fotoğrafçılığı gibi doğaya 

yönelik turizm türleri açısından  uygun olduğu  görülmektedir (Çalık, Kaya, Akdu,vd. 2013,  s.38-50). 
Gümüşhane ilinde,  Bölgede Asurlular, Urartular, Medler, Pers Krallığı, Makedonlar, Pontus Krallığı, 

Roma İmparatorluğu, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Bugün itibariyle il 

ölçeğinde 391 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. 
Gümüşhane ilinde,  ön plana çıkan turizm alanları arasında Krom Vadisi, Karaca Mağarası, Örümcek 

Ormanları Tabiat Parkı, Limni Gölü, Tomara Şelalesi, Çakırgöl Turizm Merkezi, Zigana Turizm Merkezi, 

Artabel Gölleri, Süleymaniye Mahallesi yer almaktadır (www.gumushane.gov.tr 2016) 

Zigana Köyü  bulunduğu konumu itibariyle içinde barındırdığı kültürel ve doğal değerler alternatif 
turizm türlerine en iyi cevap verebilecek yapıdadır. ZDO oluşumuyla da markalaşma yolunda hızla 

gelişmektedir.  

Son dönemde gelişen yayla turizminin yine Zigana Köyü etki alanı içinde bulunan, Zigana Yaylası: 
Gümüşhane-Trabzon yolunun 50.km’sinde bulunan Zigana Tünelini geçtikten sonra 3,5 km stabilize yolla 

ulaşılan Zigana Yaylası 2032 m yüksekliktedir. Zigana Yaylası elektrik, içme suyu, 800 m telesky kayak 
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eğitimi tesisi ve telsiz-telefon haberleşme sistemine sahip olup; yaylada otel, lokanta, kır kahvesi, et lokantası, 

bakkal, kasap ve manav işletilmektedir. Yaylada düzenlenen şenlikler Zigana Dağı Yayla Şenliği ve Zigana 
Dağı Kış Şenlikleridir (OSİB, 2013, s 63 ). 

Yine Zigana Yaylasına yakın bulunan Zigana Kış Merkezi, alternatif turizmin en yaygın bir şeklide 

yapılacağı bölgeyi oluşturmaktadır. 
Köyün içinde bulunan tarihi cami ve Selçuklulardan kalma kervan saray yanında enkazı halen dahi duran 

bir çok kilise tarihi değere sahip olmanın yanında , zengin ekosistemleri, faunası ve florası ayrı bir özellik 

taşımakta, İpek Yolunun üzerinde olması da tarihi ve kültürel zenginliğini daha da artırmaktadır.  ZDO Zigana 

köyünü marka yapma yolundadır  
 Gümüşhane ili zengin turizm kaynaklarına sahip olmasına rağmen ilin sadece Trabzon’a komşu olan 

Kuzey kesimi Karadeniz turlarından faydalanabilmektedir. Zigana geçidi ve Karaca Mağarası bölgeye gelen 

turların %41 oranında ziyaret edilmesine rağmen Gümüşhane Kenti ziyareti %3’te kalmaktadır (Barlas, 2010, 
s.26). 

Ekoturizm merkezi durumunda olmaya aday olan ve konu itibariyle de ipek yolu üzerinde bulunan 

Zigana Köyü’nün ve ZDO oluşumuyla turizmde alacağı payı dahada artıracağı görülmektedir.  
Torul İlçesi Zigana Köyü’nde bulunan Saronay yaylasındaki Limni Gölü 2000 m yükseklikte yer 

almaktadır. Etrafındaki zengin orman alanları ve tabiat güzellikleri ile yaz-kış ziyaret edilebilecek göl sağlık 

turizmi için de iyi bir alternatif oluşturmaktadır (OSİB, 2013, s 41 ).  

Zigana Dağı’nda endemizm oranı ve biyoçeşitlilik oldukça yüksektir ve Zigana etekleri dağ ve doğa 
yürüyüşleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Acuner, 2015, s. 71-72).  

 

2.3.  Zigana Doğa Okulu Fikri  ve Kuruluş Çalışmaları     

 Kültürlerin, kervanların ve ekosistemlerin geçiş merkezi, tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunan florası, 

faunası, biyoçeşitliliği ve endemizmi yüksek olan, korunması gereken özel bir ekosistem sahip Zigana 

Coğrafyasının merkezinde yer alan Zigana Köyü, Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum yolu üzerinde 

bulunduğu için tarihi öneme sahip önemli bir transit geçit olmanın yanında, Torul İlçesine 5 dakika, 
Gümüşhane’ye 20 dakika Trabzon'a ve Giresun'a bir saat uzaklıkta olması da, önemli bir konumda olduğunu 

göstermektedir. Belirtilen bu özelliklerin korunması  kollanması gerektiği, Zigana Köyü’nün  Ve Zigana 

Coğrafyası’nın tüm değerlerinin korunarak kalkınmasının sağlanabilmesi için günümüzde artarak gelişen, 
alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği yönünde  Köy tüzelkişiliğince yapılan  çalışma 

sonucu, tanıtım ve doğayı korumaya yönelik  projeler yapılması, sergiler ve konferanslar düzenlemesi, doğa 

eğitimlerinin   verile bilmesi gibi benzeri faaliyetleri için bir sabit mekana ihtiyaç olduğu, bu amaçla Zigana 
Köyü içersinde, tarihi bir değere ve mimariye sahip ve atıl olan tarihi ilköğretim okulu binasını 2011 yılında, 

Zigana Köyü Muhtarlığı.  Zigana Köyü Çevre Koruma Turizm Ve Dayanışma Derneği ile Zigana Coğrafyası 

Derneği girişimleri sonucu Torul Kaymakamlığı’nın da  destekleriyle “Zigana Doğa Okulu”na 

dönüştürülmüştür. 
 

2.4. Zigana Doğa Okulunun Fiziki Durumu 

Zigana Doğa Okulu (ZDO) ; Gümüşhane İli, Torul İlçesi Zigana Köyü Koçlar Mahallesinde 3 dönüm 
arazi içerisinde , yaklaşık 750 metrekare alanda inşa edilen  bir binadır.  İçerisinde mevcut 7 adet sınıf, 2 adet 

koridor bulunmaktadır. Bu sınıflardan bir tanesi köyün yüksek akademisyen potansiyeline atfen (273 adet 

akademisyen),  “Akademisyenler “sınıfı olarak düzenlenmiş ve doğa eğitimlerinin burada verilmesi 
sağlanmıştır. Bir sınıfa da köyde doğan ünlü Tenor Ömer Yılmaz adı verilerek burada sanatsal etkinlikler  

yapılmaya başlanmıştır. Diğer bir Sınıfda  Bitki Müzesi ( Herbaryum) olarak faaliyetine devam etmektedir. 

Sınıflardan bir diğeri  ise Köy de doğan ve ülkeye mal olmuş köy enstitüsü mezunu 18 adet öğretmen için 

ayrılmış ve bu sınıfa da “Başöğretmenler” adı verilerek onların, tanıtılması  ve  anılmasının  yönünde 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bir sınıfında  “Zigana Doğa Kütüphanesi” olarak planlanması yapılmıştır.  

Eski müdür odası  yönetim ofisi yapılarak kullanıma sunulmuştur. Okulun mevcut 2 adet koridoru da sanatsal 

etkinlikler için sergi salonu ve atölye olarak “Güneş Sanat merkezi” ve “Mehriba” salonları olarak 
kullanılmaktadır. Sanatsal etkinlikler için bir “ZDO sanat grubu” oluşturulmuştur. 
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2.5. ZDO Diğer Katkıları  

ZDO oluşumu ve faaliyetlerinin artmasından sonra . yörenin alternatif turizm değerlerinin ön plana 

çıkarılmasına yönelik olarak, yörede mevcut olan alanlardan faydalanılarak , herbaryum  açılması ve Zigana 

Dağındaki  atıl kalan Jandarma karakol binası kış sporları için kullanıma açılmıştır.  
 

2.5.1. Zigana Bitki Müzesi (Herbaryum) 

İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı 

kaynakların temeli, biyolojik çeşitliliktir  (www.milliparklar.gov.tr, 2015). Ülkemize hayvan ve bitki çeşitliliği 
açısından oldukça zengin bir konum dadır. Karasal alanlarının %30’a yakını ormanlarla kaplı olan ülkemiz, 

neredeyse tüm Avrupa kıtası bitki çeşitliliğine denk olan, 12.000 bitki taksonuna sahiptir. Bu bitki türlerinin 

3708 adedini endemik bitki türleri oluşturmaktadır (Karaköse, Terzioğlu, 2012, s. 50).  
Biyoçeşitlilik  envanteri  çıkarılmayan bölgemizde, kısmi olarak yapılan çalışmalarda, Zigana 

Coğrafyası’nda 471 adet endemik bitki tespit edilmiştir (Terzioğlu, 2014). Zigana  Dağının adını alan 

endemiklerde var. Tulipa gumusanica (Gümüşhane Lalesi) ve Festuca ziganensis (Zigana Çimi) ( Torlak, 
Vural, Aytaç, 2010: 20-24). gibi endemiklerinin Zigana da bulunması ve  bu yönde  yapılacak çalışmalarda bu 

sayınında daha da artacağı bilinmektedir. Bu Zigana bölgesinin ekolojik olarak ne kadar önemli olduğunun bir 

göstergesidir. 

Biyoçeşitliliğin nerede olduğunu bilemeden koruyamayacağımıza göre, bunların bir an önce tespiti 
gerekmektedir (Eken, Bozdoğan, 2016, s. 12). İşte bu tespitin başlangıcı olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

ile birlikte, (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bitki Müzesi Sorumlusu Uzman Biyolog Mehtap Öztekin’in katkı 

ve katılımlarıyla) ZDO içerisinde Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşunun bitki müzesi (Herbaryum) 
oluşturulmuş ve ziyaretçilere açık hale getirilmiştir.  

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığının en büyük projesi olan ve ulusal biyoçeşitliği korumayı amaçlayan 

Nuh’un Gemisi projesine üye olunarak verilerimiz uluslararası alana da taşınmıştır (Aydın, 2015, s 3).    

 

2.5.2. Zigana Kış ve Kayak Sporları Turizm Merkezi (ZKKSTM) 

Gümüşhane İlinde Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)1991/1514 ile Zigana Kış Ve Kayak Sporları Turizm 

Merkezi (ZKKSTM), BKK 1996/8454 ile , Erikbeli Kış Sporları Turizm Merkezi, BKK 2007/11712 ile 
Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi, BKK 2010/647 ile Süleymaniye Mahallesi  Kış Sporları Turizm 

Merkezi olarak ilan edilen dört merkez mevcuttur. Bu özelliğiyle ülkemizde  İl sınırları içerisinde, 4 adet kış 

sporları merkezi bulunan tek il olma özelliğine sahiptir (ÇOB, 2006, s 109). Ancak, bu merkezlerden sadece  
ZKKSTM aktif olarak çalışmaktadır. 

ZKKSTM Gümüşhane İli, Torul İlçesi Zigana Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu sınır 

içerisinde Zigana Yaylası bulunmaktadır, ZKKSTM Gümüşhane il merkezine 45 km, mesafede , Trabzon’a 

da 50 km dir.  Denizden yüksekliği ise 2032 metredir.  ZKKSTM Karadeniz Bölgesi’ni, Doğu Anadolu 
Bölgesi’ne bağlayan karayolu yakınında ve Türkiye’nin en uzun tüneline (Zigana Tüneli 1850 m.) 3 km. 

uzaklıktadır. Trabzon Havalimanı’na 55 km. mesafededir. Çevresi ormanlarla kaplı olan kayak merkezinde 

kayak alanları 1900-2500 m. yüksekliklerinde ve alpin çayırlarla kaplıdır (Çalık, Kaya, Akdu, 2013, s. 50) . 
  Bugün itibariyle Zigana Turizm Merkezi, kış ve kayak turizminde Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren 

tek merkezdir. Tarihi İpek Yolu’nun bir kolu olan, İran-Trabzon transit yolunun Zigana Dağı mevkiindedir  

(Çalık, Kaya, Akdu, 2013, s. 50).  
Merkezde, bir adet, saatte 1000 kişi taşıma kapasiteli, 800 metre uzunluğunda teleski hattı ve buna ilave 

olarak iki adet, saatte 400 kişi taşıma kapasiteli 200 metre boyunda Baby lift bulunmaktadır 

(www.Gumushane.gov.tr, tarih yok). Kayak pistinin genişliği 100-200 m., ortalama meyil % 20’dir (Acuner, 

2015, s. 72).  
Tesiste her biri 4 odalı 5 bungalov tipi ev ile 40 odalı bir otel bulunmaktadır. Toplam 100 yatak 

kapasitesi bulunan tesiste, ayrıca 150 kişiye aynı anda hizmet verebilen bir restoran bulunmaktadır. Bu 

bölgede, Aralık – Nisan ayları arasında kayak yapılabilmektedir. Kayak alanlarındaki kar kalınlığı yaklaşık 
100 – 150 cm’dir (Çalık, Kaya, Akdu, 2013, s. 51). 
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 Zigana Dağı’nda bulunan kayak merkezi; Sümela Manastırı, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Kadırga 

Yaylası, Cami Boğazı Yaylası gibi bir çok turistik destinasyona yakın olan Zigana Kış Sporları Turizm 
Merkezi’nin, kış sporları, dağcılık, kampçılık, izcilik, çim kayağı, dağ ve yayla turizmine elverişli olduğuna 

dair ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olumlu raporlar mevcuttur (Üçüncüoğlu, 2007, s. 27). 

ZKKSTM her türlü alt yapı hizmeti tamamlanmış durumdadır. Endemizm oranı ve biyoçeşitlilik 
oldukça yüksektir ve Zigana etekleri dağ ve doğa yürüyüşleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

ZKKSTM yayla turizmi, yayla şenlikleri, yamaç paraşütüne elverişli parkurları, kamp ve karavan turizmi 

açısından önemli alanlarıyla kış ve kayak sporları açısından da çok önemli bir destinasyondur (OSİB, 2013, s 

78 ). 
Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, gökkuşağı renklerinin tümünü, bitki çeşitliliği barındıran, Zigana 

Dağları üzerinde 700 yıllık tarihi ile doğanın, efsane ile gerçeğin, insan ile şenliğin harman olduğu, kar 

kayağından, çim kayağına, kamp karavan turizminden, foto safariye, yamaç paraşütünden, 4 X 4 safariye 
birçok turizm türünün uygulanmasında potansiyel arz eden bir merkezdir. Yılın 12 ayı ulaşıma açık tutulan 

yolu ile  merkezde dört mevsim yapılan turizm aktivitelerinin uygulanabilirliği sağlanmaktadır 

(www.kulturportali.gov.tr, 2016). 
Bölgede tek aktif faaliyete olan turizm merkezinin konaklama verilerine bakıldığında;  Gümüşhane İl 

Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 2012 yılında 11050 yerli, 51 yabancı konaklarken, 2015 yılında bu sayı  

11210 yerli 441 yabancı olmak üzere toplam 11651 kişi olarak gerçekleştiği, ilin genelindeki turist sayısına 

bakıldığında ise, 2014 yılında Gümüşhane’ye gelen turist sayısı  111.402 yerli, 8082 yabancı olmak üzere 
toplam 119.484 kişi iken bu sayı 2015 yılında artarak 116053 yerli Turist , 14580 yabancı olmak üzere toplam 

130633 kişiye  ulaştığı görülmüştür (Gümüşhane İl Kültür Müdürlüğü, 2016).   

 

2.6. ZDO’nda Yapılan Alternatif Turizm Faaliyetleri 

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Üniversitesi, Zigana Köyü Muhtarlığı ve STK’lar  birlikte Hareket 

stratejisi belirlenmiş olduğu görülmektedir.  

Ulusal, uluslararası ve TÜBİTAK destekleme Projeleri için çalışmalar yapılmaktadır.   
7’ den 70’e herkese doğa eğitimi verilecek ilkesinden hareketle, öncelikli olarak doğada eğiticilerin 

eğitimi yapılması, doğa bilinci kazandırması ve doğada yaşam eğitimleri başlatıldı. Bu eğitimler kapsamında, 

8 adet akademisyen tarafından eğitimler verilmektedir. 
Biyotop haritalama çalışması yapılması için ekip kurma çalışmaları devam etmektedir. 

Geleneksel hale getirilen, soyut ve somut  bir kültür olan  Lames şenlikleri her yıl Ağustos  ayında 

sürdürülmektedir. 
Akademik etkinlikler yanında sanatsal etkinliklere de ağırlık verilerek sergiler açılmaktadır. 

Jeolojik miras korunmasına özen gösterilerek çalışmalar yapılmakta ,  Maden bölgesi olan Zigana 

Köyünde  ( Köstere Madeni, Zigana Eskiköy Madeni ) (Üçüncüoğlu, 2008,  s.46-49), maden müzesi açılması 

çalışmaları yapılmaktadır. 
Coğrafyanın  endemik bitki ve hayvan türlerini yerinde kendi doğal yaşam alanlarında gözlenme imkanı 

sunulması, bir eğitim alanı olarak kullanılarak doğayı bilen, seven ve koruyan  alternatif turizm değerlerini 

bilinçli bir şekilde suna bilecek insanların yetiştirilmesine yönelik olarak, meri mevzuatlar çerçevesinde ilgili 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak sertifikalı yerel  rehber yetiştirilmesi   çalışmaları yapılmaktadır. 

 Doğa sporları ve foto safariler gibi etkinlikler düzenleyerek gelecek neslin “Ekolojik Okur Yazar” 

olarak hazırlanmasına yönelik alanlar belirlendi ve uygulamalar Torul kaymakamlığı ile birlikte yürütüldüğü 
görülmüştür. 

“Zigana Endemikleri Fotoğraf Sergisi  “ ülke çapında , aynı konsepte 8 ayrı yerde sergilenerek Türkiye 

rekoru kırdı.  Bu sergi ülke içinde ve dışında sergilenmeye devam edilmektedir.   

Foto safari ve doğa yürüyüş turları için bölgeler belirlenmiştir ve katılımcı sayısı en fazla on kişiye kadar 
olan turlara yerel rehberlerle  devam edilmektedir. 

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde ZDO için bir sözleşmeli eleman 

çalıştırılması uygulamaya konulmuştur. Hali hazırda bir personel ZDO da çalışmaktadır.  
Bu Coğrafyanın değerlerini tanıtabilmek için 2015 Mayıs ayından itibaren “Zigana Doğa Okulu” adıyla 

3 ayda bir yayınlanan bir dergi çıkartılmaktadır.  

http://www.kulturportali.gov.tr/
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Gümüşhane İli sınırları içerisinde, Torul İlçesi ve 10 köy sınırını kapsayan, Zigana Canlı Bitki Müzesi 

( Arboretum )  çalışması da Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir.  
Zigana kökenli değerlerinin tanıtılmasına yönelik anma programları düzenlenmesi yapılmaktadır. 

  

2.7. ZDO Uygulamasının Yöre Turizmine Katkıları ve Önerileri 

ZDO yörenin geleneksel organik beslenme tarzını korumayı ve tanıtmayı amaçlar.  

Geleneksel el dokumaları ürünlerinin  üretimi ve pazarlanmasını destekler.  

Yayla turizminin geliştirilmesi için çaba sarf eder. 

Birer soyut ve somut kültür varlığı sayılan Köy düğünü ve Lames kültürünün sürekliliğini sağlayan 
çalışmalar yapar. 

Zigana’ya özgü mimari yapısının korunması için çalışmaları yapar. 

Her biri ayrı bir tarihi miras olan tarihi eserlere sahip çıkar. Maruflu Camisi, eski hanlar, Osmanlı  
Köprüsü, İpek Yolu Köprüsü, Zigana Coğrafyası sınırları içerisinde olan İpek yolu, Markopolo yolu , 

Onbinlerin yolu ve kral yollarının korunması için çalışmalar yapar. 

Zigana Köyüne mülki olarak bağlı olan uzak veya yakın bütün yayların ve arada kalan bütün tabiat 
varlıkların korunmasını amaçlar. 

Zigana Yaylası, Merhiba Yaylası, Saranoy  Yaylası, Limni Gölü,  Ayliye  gibi antik isimlendirmelerin 

korunmasını ve yayla kültürlerinin yaşatılmasını  sağlar.  

Canlı bitki müzesi oluşumuyla, coğrafyanın  doğasının bir prototipi  oluşturulup tanıtım ve  istihdam 
sağlama potansiyeli yaratılabilir.  

Hali hazırda Limni Gölü çevresinde gerekli ekosistem ön çalışması yapılmaksızın, konaklama amaçlı 

bungalovların konulması, göle su bağlanması, ateş yakılarak mangallı piknik partilerinin yapılması maalesef 
doğayı yok etmekte ve var olan ekosistemi tahrip etmektedir. Ekolojik dengeyi bozulmadan  da bu tür turizm 

faaliyetleri yapılabilir. Örneğin, seyir terasları yapılarak buranın tahrip edilmeden korunması sağlanabilir. Kuş 

gözlemleme turizmi, foto safari,  yayla ve köylere bisiklet turları yapılabilir. Ayrıca arazi dağlık bir yapıya 

sahip olduğundan dağcılık gibi doğa sporları ve ZKKSM, Kadırga, Kazıkbeli, Taşköprü Yaylaları çevresi ile 
Aktutan Köyü’nde yamaç paraşütü yapılabilecek parkur alanları mevcuttur. Hava sporları düzenlenebilir. 

Köylerin ayrı ayrı turizm potansiyelleri değerlendirilerek turizm desteğinin sağlanmasına çalışılmalıdır.  

Dünyada gelişen yeni turizm ve konaklama tercihleri göz önüne alındığında doğa turizmini tercih eden 
bireyler, konaklama ihtiyaçlarını da doğal ortamlarda karşılamak istemektedirler (2015 yıl sonu itibariyle 

Gümüşhane İlinde Turizm belgeli konaklama tesisi 4 adet toplam yatak sayısının sayısı da 450 adettir). Bu 

yetersizdir ancak yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda büyük beton yığınları yerine, kültürel 
ve doğal dokuya uygun, birer ailenin konaklayabileceği, ahşap dağ evleri kurmak daha etkili olacaktır. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde turizm bürosu kurulmalıdır. Otantik evlerimizden biri 

restore edilerek bir turizm bürosu olarak düzenlenebilir. Zigana köyü içerisinde yeralan Güneş Sanat Merkezi, 

demirci dükkanı ve tarihi caminin yanı sıra mevcut değirmenlerde korunmalı ve restorasyon yapılmalı, doğal 
hayatın korunması için ıslah edildiği belirtilen dere duvarlarının hayvan geçişlerine uygun hale getirilmelisi 

gerekmektedir. 

Köy halkı ve esnafın turizm konusunda bilinci artırılmalıdır. Halkın turizme bakış açısıyla ilgili bilimsel 
çalışmalar yapılmalı, halk eğitim merkezi, belediye ve derneklerin de  katkılarıyla turizm eğitimine yer 

verilmeli, Konferans, panel gibi çalışmalar bireylere sıkıcı gelebilmektedir. Bu nedenle halkın katıldığı sosyal 

aktivitelerin içerisinde turizm bilinçlendirmesi yapılmalı, bireyler eğlenerek öğrenebilmelidir.  
Zigana Dağı, çok eski tarihlerden günümüze kadar doğal güzelliği ve mangallık etiyle turizm sektöründe 

önemli bir yere sahiptir. Bunun bilincinde olan turist grupları, günübirlik seyahatler şeklinde Zigana Dağına 

gezmek ve yemek amacıyla ziyaret etmektedir. Bu seyahatlerin günübirlik değil de daha uzun bir sürece 

yayılması şüphesiz Zigana Köyü’nün ve bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlayacaktır. 
Misafirlerin kalış sürelerinin uzatılması ancak alternatif turizm türlerinin Zigana Coğrafyası’nda 

uygulanabilirliğinin sağlanmasıyla mümkündür. 

ZDO bulunduğu Zigana Köyü zengin coğrafyası ve doğal potansiyeli, doğa turizmi türleri açısından 
büyük bir şanstır. Ancak bilinçsizce davranılması sonucunda, hızla çevre değerlerinin bozulması da kaçınılmaz 
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olacaktır. Bu potansiyel tehlikeyi acilen görüp, doğa içinde yapılan tüm turizm türlerinde "çevreyle barışık" 

tarz ve yöntemleri benimsemeliyiz. 
Alternatif  kavramı Türkiye'de yeni tanınan bir kavramdır. Maalesef resmi kurumlar bu turizm türünün 

sürdürülebilmesi için, gerekli düzenlemeleri yeterince yapmamışlardır. Bu konuda ilgili bakanlıkların (Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)  acilen koordineli bir 
çalışmayla, ortak ve kesin kurallar (gerekli yerde cezalar) saptamaları, dağ ve doğa rehberliği için sertifikasyon 

programları geliştirip uygulamaya koymaları, ekoturizm bölgeleri ve rotaları saptanması, en öncelikli 

önlemlerdir. 

Bunlarla paralel olarak ve daha uzun bir süreç boyunca da, hem turizm profesyonellerinin, hem de bölge 
halklarının, ekoturizm konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidirler. 

Özellikle ekoturizmden gelir sağlayacak olan bölge halklarının, sahibi oldukları doğal ve kültürel 

zenginliklerin bilincine varmaları ve bunları ancak koruyarak, insanlığa ve kendilerine fayda sağlayacaklarını 
kavramaları sağlanmalıdır. Yerel yöneticilere ve bölge halklarına, ekoturizm çeşitleri ve yöntemleri hakkında 

eğitim, kurs ve brifingler verilmeli, kendilerinin de ürün ve eko-konaklama imkanları geliştirmesi için destek 

sağlanmalıdır. 
Zigana Köyü sınırları içerisinde koruma altına alınmış tabiat varlığı olarak ilan edilmiş “Limni Gölü “ 

önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Birçok kuş ve bitki türlerini barındırmasıyla kuş gözlemleme 

ve bitki inceleme turizmi için  seyir terasları, kuş veya hayvan gözlem evleri, fotoğraf çekme kuleleri gibi 

oluşumlarla donatılmalıdır. 
Zigana Coğrafyasının coğrafi konumu ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, yayla turizmi, doğa 

yürüyüşü (trekking), bisiklet turizmi, atlı kamp karavan turizmi, paraşütle atlama gibi doğaya yönelik turizm 

türleri açısından idealdir. Ayrıca yöre halkının misafirperverlik ve turizme bakış açısının   olumlu olması 
turizm açısından önemli bir değerdir. 

Zigana Dağı kayak merkezi zaten markalaşmıştır. Ancak coğrafyanın tanıtımı kurumsal bir şekilde 

yapılmadığı için yeterli olmamakta, tanıtımı geliştirici yöntemler benimsemenin yanında seyahat acentelerini 

bilgilendirme amaçlı broşür basılıp gönderilmeli, alternatif turizm türlerine de yer verilmelidir. Fuarlarda 
mutlaka ilçeyi temsil edecek görevliler ve ürünlerimiz yer almalıdır.  

ZDO tarafından her yıl düzenlenen “Lames” Şenlikleri kapsamında Zigana Coğrafyasındaki  büyük bir 

kitleye ulaşılmaktadır. Bölgedeki turistik ve doğal yerlerin tanıtım ve bilgilendirme levhalarının oluşturulması 
için projeler yapılması bu bağlamda coğrafyanın tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Günümüzde deniz, kum, güneş turist profili giderek değişmekte, turizm geleneksel destinasyonlardan 

uzaklaşmaktadır. Alternatif turizm gelirlerinin büyük ölçüde yöre insanına döndüğü ve bu insanların daha çok 

toplumun en yoksul kesimini oluşturan dağ ve orman köylüleri ve pansiyon çalıştıran aile grupları 

düşünüldüğünde, bu kesimin ekonomik olarak iyileşme gösterebileceği açıktır. Üstelik alternatif turizm 

gelirlerinin bir kısmı da doğal değerlerin korunması ve geleneksel kültürlerin yaşatılmasında kullanılmaktadır. 
Çevreye duyarlı turizmin gelişebilmesi için, doğal zenginliklerin, sit alanlarının, özel çevre koruma 

alanlarının, doğrudan turizm alanı olarak kullanılması yerine bu alanların özelliklerini dikkate alarak koruma 

esaslı alternatif turizmin geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca doğa koruma ile ilgili kuruluşların çalışmaları esas 
alınarak, sürdürülebilir kullanımların dikkate alınması ile taşıma kapasitelerine bağlı turizm sektörünün 

gelişmesini sağlayacak planlamalar yapılmalıdır.  

ZDO’nun yer aldığı coğrafyanın endemisine ilişkin önceliğimiz endemik çeşitliliğin envanterini 
çıkarmaktır. Yöreye özgü tüm bitki ve hayvan çeşitlerini tespit etmek, bu alanları doğal ortamlarında korumak 

amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerle ZDO, coğrafyasının dinamosu olacaktır.  Endemik çeşitliliğin tespiti için 

açılan ZDO ve Zigana Bitki Müzesi uygulamasının ülke çapında tanıtımı gerekmektedir. 

Alternatif turizm temelli projelerin yerel otoriteler ve kamu kurumları tarafından desteklenmesi 
gerekmektedir. Ekolojik temeli çalışmalarda koruma ve kullanma dengesinin göz ardı edilmemesi, yöre halkı, 

STK ve üniversite işbirliğinin fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.  

 



467    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

KAYNAKÇA 
 

Acuner, E. (2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon 

Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , s. 62-93. 

Aydın, S. (2015). Ekolojik turizm ve Zigana Doğa okulu Uygulaması. Doğu Karadenzi Bölgesi sürüdürülebilir Turizm 

Kongresi Bildiriler kitabı (s. 567-574). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi. 

Aydın, S. (2015). Nuh'un Gemisi Zigana Doğa okulunda. Zigana Doğa Okulu Dergisi, Sayı. 2 , s 1-8 

Barlas İmar planlama Müşavirlik Ltd. Şti. (Barlas), (2010). Doğu Karadeniz Turizm Mastar Plan. Ankara:  

Çalık, İ., Kaya, F., Akdu, U. vd. (2013). Gümüşhane İli Turizm potansiyeli. İstanbul: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları 

No:1.  

Dinçer, F. (1996). Sürdürülebilir Turizmin Hayata Geçirilmesi İçin Aktive Olması Gereken Dinamikler ve İşlevler-

Model Çalışması. 19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu (s. 342). İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi. 
Dokap. (2016). Doğu Karadeniz Projesi (Doka) Eylem Planı, 2014-2018 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Duyuru%20ve%20Haberler/Attachments/669/DOKAP%20Eylem%20Plan%C

4%B1%20(2014-2018).pdf , Erişim Tarihi 20.02.2016 

Duran, E. (2010). Sürdürülebilir Turistik Ürün Olarak Türkmen Kültürü: Çanakkale Örneği. 11. Ulusal Turizm 

Kongresi-Kuşadası, (s. 180-192). Aydın: Detay Yayıncılık. 

Eken, G., Bozdoğan, M. (2016). Türkiye’nin Önemli Doğal Alanları. Ankara: Türkiye Doğa Derneği. 

İnan, N. (2008). TÜBİTAK Bilim ve Teknik , sayı 493 sayfa 80-83. 

Erüz, Ç. (Ocak 2016). Doğal Ve Kültürel Geçit Zigana Coğrafyası. Zigana Doğa Okulu Dergisi, Sayı. 3 - s 1-8. 

Karaköse, M., Terzioğlu, S. (2012). Bitkisel Biyoçeşitlilik. Trabzon, K.T.Ü- Orman Fak. Orman Müh. Böl. 

Kasapoğlu, A. (2015). Türkiye Kelebek faunası Ve Doğu Karadeniz Kelebkleri. Zigana Doğa Okulu . Gümüşhane,. 

Keçe, H. (2005). Zigana Coğrafyası. Atlas , sayı150-s.13-15. 
Kozak, M. A., Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Küçükaslan, N. (2007). Özel İlgi Turizmi, Bursa: . Bursa: Ekin Yayınevi. 

T.C. Orman Ve Su İşleri  Bakanlığı  (OSİB) 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü; (2013),               

“Gümüşhane İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023”, Ankara. 

T.C Çevre Ve Orman Bakanlığı (ÇOB) 2006, T.C Gümüşhane Valiliği il Çevre Ve Orman Müdürlüğü   

“Gümüşhane Çevre Durum Raporu” Gümüşhane  

Terzioğlu, S. (2014, 08 ,17). Zigana Dağları Bitkisel Biyoçeşitlik Bakımından Önemi. Zigana Doğa Okulu . 

Gümüşhane.  

Torlak, H., Vural, M., Aytaç, Z. (2010). Türkiye’nin Endemik Bitkileri, . Kültür ve Turizm Bakanlığı . 

Turna, İ. (2014, 08, 17). Zigana Havzası ormanları Ve Bölge İçin Önemi. Zigana Doğa Okulu . Gümüşhane,  

Üçüncüoğlu, A. G. (2008). Hittiler-Cumhuriyete Maden Yurdu Gümüşhane. Gümüşhane. 

Üçüncüoğlu, A. G. (2007). Zigana Dağı Efsanesi. Torul,Gümüşhane:  
www.gumushane.gov.tr. (2016). Turizm Genel Bilgiler, http://www.gumushane.gov.tr/turizm-genel-bilgiler Erişim 

Tarihi, 18.02.2016 

www.kulturportali.gov.tr. (2016). Zigana Kış ve Kayak Sporları Turizm Merkezi - Gümüşhane.  

http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gumushane/turizmaktiviteleri/zigana-kis-ve-kayak-sporlari-turizm-

merkezi Erişim Tarihi, 18.02.2016  

www.milliparklar.gov.tr (2015) Biosempozyum.14-15.05.2015, Şanlıurfa, 

http://www.milliparklar.gov.tr/biosempozyum/b.htm, Erişim Tarihi. 21.02.2016 

yigm.kulturturizm.gov.tr: 2016,  Zigana ve Turizm., 2016 tarihinde (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9872/alternatif-

turizm-turleri.html) Erişim Tarihi, 18.02.2016  

www.zigana.org: (2016). http://www.zigana.org/index.php/zigana-koyu/45-zigana-ve-turizm Erişim Tarihi 16.02.2016 

  
  

 



468    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

TURİZM İŞLETMELERİNİN ETİK ANLAYIŞINA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ 

AÇISI: UZUNDERE ÖRNEĞİ 

 

 
Hacı Arslan UZAN  

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

e-posta: haciarslanuzan@gmail.com   

 
Yrd. Doç. Dr. Cem IŞIK 

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi  

e-posta: isikc@atauni.edu.tr 

 

Ali ADA 

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
e-posta: aliadatr@yahoo.com 

 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan turizm işletmelerinin etik anlayışlarını 

belirlemek, etik kavramının yenilikçilik boyutunu da dikkate alarak alan yazına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak, Uzundere ilçesinde faaliyet gösteren turizm işletmesi sahibi ve 

çalışanlarına yönelik anket uygulanmıştır. Araştırmada turizm işletmelerinde yeni etik ilke, standart ve 

kodlarına uyulup uyulmadığı araştırılmış ve katılımcıların büyük çoğunluğu, söz konusu ilke ve standartlara 
uygun hareket edildiğini beyan etmiştir. Yine katılımcıların yarıya yakını, etik dışı hareket etmek ile işletmenin 

verimliği arasında bir bağlantı olmadığını ifade etmiştir. Etik dışı faaliyetlerin, çalıştıkları işletmenin imajını 

olumsuz şekilde etkilediği, büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Etiğin içselleştirilmesinde üst yönetimin 

tutumunun önemli olduğu, etik komisyonlarının kurulmasının faydalı olacağı, etik farkındalığı için eğitimler 
düzenlenmesi gerektiği ve yasal mevzuata uygun hareket etmenin, etik davranmakla eşdeğer olduğu yüksek 

oranda tespit edilmiştir. Etik ilkeler çerçevesinde yönetilmeyen işletmelerin toplumsal destekten yoksun 

kalacağı durumu belirlenmiştir. İşletme bünyesinde, iyi verilmiş etik kararlar için yenilikçi bir ödüllendirme 
sisteminin olmadığı, etik komisyonlarının oluşturulmadığı, rekabet baskısı nedeniyle etik karar vermenin güç 

olduğu ve etik davranmanın maliyetinin faydasından yüksek olduğu hususları doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Turizm İşletmeleri, Yenilikçilik, İnovasyon, Uzundere 
 

 

AN INNOVATIVE PERSPECTIVE INTO ETHISCS UNDERSTANDING OF 

TOURISM FACILITIES: UZUNDERE CASE 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to specify the understanding on tourism facilities in Erzurum’s Uzundere district 
and to do a research in the field by taking the innovation dimension of ethics into account. As a data collection 

technique, a questionnaire was conducted with all of the tourism facility owners and employees in the field. In 

this research, whether tourism facilities comply with new ethical standards and codes was studied and most of 
the participants declared that they are complying with these principles and ethics. Almost half of the 

participants stated that there was not relationship between unethical act and the efficiency of business. Most 

of them approved that unethical acts affects their company image negatively. It was highly determined that the 

senior management is important for the internalization of the ethical attitude, it could be useful for the 
establishment of the ethics commissions, trainings should be held on ethical awareness and ethical behavior is 

equivalent to complying with the regulations. It was found out that companies that are not managed within the 
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framework of ethical principles will be deprived of societal support. It was verified that there is no innovative 

reward system for good ethical decisions in the body of company, ethical decision-making is difficult because 
of the competitive pressure, and the cost of acting ethically is higher than its benefits.  

Keywords: Ethic, Tourism Facilities, Innovativeness, Innovation, Uzundere 

 

1. GİRİŞ 

 
Küreselleşen dünyada içinde bulunduğumuz bilgi toplumu, değişimi beraberinde zorunlu hale 

getirmektedir. Bu bağlamda değişim, toplumu etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta, bireyleri 

ve diğer unsurları yeni duruma adaptasyonu gerekli kılmaktadır. Anılan değişim hususu, kişilerin tutum, 
davranış ve duygusal boyutlarını etkilemekle birlikte toplumsal rollerinde dönüşüm yaşatmaktadır. Değişim 

olgusu, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle hızlanmaktadır.    

Değişim, kamu ve özel sektör yönetim yapılarını etkilemiş, söz konusu sektörlerin bakış açılarını 
farklılaştırmıştır. Yönetişim, toplam kalite yönetimi, katılımcı yönetim gibi kavramların altlığını yaşanan 

değişimler oluşturmaktadır. Yönetimde yaşanan gelişmeler, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve 

verimlilik ilkelerini önemli hale getirmiştir. Böyle bir yönetim modeli kurabilmek için, turizm işletme sahip 

veya çalışanlarının iletişim, kavramasal ve teknik becerisi olan, etik ilke ve standartlara uygun hareket etme 
niteliklerine haiz olması beklenmektedir. Bu nitelikler içinde en dikkati çeken hususlardan birisi de etiktir. 

Etik ilkelerin, özellikle turizm işletme yöneticisi ve çalışanları tarafından benimsenmiş olması gerekmektedir. 

Bu anlamda turizm işletmeleri açısından etik ve etiğe ilişkin ilke ve standartların araştırılması, belirlenmesi ve 
kanıksanması fayda yaratacaktır. 

Bu çalışmanın amacı; Uzundere’de bulunan turizm işletmeleri sahipleri ve çalışanlarının etik 

anlayışlarını belirlemek ve etik kavramının yenilikçilik boyutunu da dikkate alarak alan yazına katkı 
sağlamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, etik kavramı ve etik kavramıyla ilişkili diğer kavramlar, ikinci 

bölümde, araştırmanın yöntemi açıklanacaktır. Üçüncü bölümde, saha araştırması sonucunda elde edilen 

bulgular ve dördüncü bölümde ise sonuç kısmı yer almaktadır.  

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 
2.1. Etik Kavramı 

        Etik, köken olarak Yunanca’da karakter manasına gelen “ethos” kelimesinden gelmektedir. Etik, 

felsefenin alt bir disiplinidir. Etik disiplini, olanı değil olması gereken davranış biçimini incelemektedir 

(Thompson, 1985:555). Etik, insanın neyi yapması veya yapmaması gerektiğini ifade eden değerler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu değerler, standartlar, ilkeler ve kodları kapsamaktadır (Svara, 2007:10).     
Etik, bireylerin davranışlarını şekillendiren ahlak ilkelerinin bütünüdür. Diğer bir deyişle etik, bireylerin 

işlerini nasıl yapması gerektiğine ilişkin rehber ilkeler, standartlar ve kodların tümüdür. Etik, belirli değerlere 

bağlı olarak yönetilen bir süreçtir (Şen, 2009:2).  
Etik kavramını birçok yazar farklı şekilde tanımlamaktadır. Etik tanımlarına bakıldığında, genel olarak 

olması gereken davranış ilkelerini, değerlerini, standartlarını ve kısaca tüm ahlak kurallarını ifade eden bir 

felsefe disiplinidir (İnan, 1996:43). 

 

2.2. Etik ve Ahlak İlişkisi 

Ahlak kavramı, ingilizce’de “morality” sözcüğünden gelmekte olup, kelime anlamı olarak görgü veya 

geleneği ifade etmektedir (Thompson, 1985:555). Ahlak, kişinin toplumda kabul gören doğru ya da yanlış 

davranış kalıplarını ayırt etme becerisidir. Bu bağlamda ahlaki davranış, toplumda meşrulaşmış iyi ya da doğru 

olarak değerlendirilen standartlara uyma biçimidir (Wart, 2003:331).  
Etik, doğru ve yanlış davranış teorisi, ahlak ise onun pratiğidir. Ahlaki değil, etik ilkelerden; etik değil, 

ahlaki bir davranıştan söz etmek daha doğrudur. Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği 
değerlerle ilgilidir, ahlak ise bu değerleri hayata geçirme biçimidir (Sayın, 1998:12). 
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Sonuç olarak ahlak daha spesifik ve somut tutum ve davranış kurallarını belirlerken, etik, genel ve soyut 

bir bakış açısı getirerek ahlaki doktrinleri de kapsayan bir bilim olma özelliği taşımaktadır. Etik ilkeler, ahlaki 
değerlere kıyasla daha evrensel kabul edilmektedir. 

 

2.3. Etik ve Değer İlişkisi 
Değer kavramı, bireyin hayatındaki farklı etmenlere atfettiği önem düzeyini ifade etmektedir. Değerler, 

bireylerin düşünce, tutum, algı, duygu ve davranışlarını etkileyen bir ölçüt olarak kabul edilmektedir 

(Thompson, 1985:555).. 
Etik ve değer kavramları birbiri ile ilintili kavramlardır. Değer kavramının ahlaki bir boyutu da 

bulunmaktadır. Etik kavramı, ahlaki değerleri içeren kapsayıcı bir özellik taşımaktadır.   

 
2.4. Etik ve Hukuk İlişkisi 

Aktan’a (1999) göre etik ve hukuk arasındaki benzerlik ve farklılıklar şunlardır: 

• Hukuk kurallarına uymamanın yargısal müeyyidesi varken, etik ilke ve standartlara uymamanın 

yaptırımı olmayabilir. 

• Hukuk ve etik kuralları, insan davranışı ve eylemleri üzerinde çeşitli sınırlamalar 

düzenlemektedir.   

• Hukuk kuralları yazılı iken, etik kurallar genellikle yazılı değildir. Ancak 2005 yılında 
yayınlanan, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik ile etik ilkeler yazılı hale getirilmiştir. 

• Hukuk kuralları üçüncü kişilere yönelik koruma sağlarken, etik kurallar daha çok bireylerin 

kendilerini oto kontrol etmeye yöneliktir. 

• Hukuk kuralları devlet tarafından getirilmekte, etik kurallar ise devlet veya sivil toplum 
örgütleri tarafından oluşturulmaktadır. 

• Hukuk kuralları resmi iken, etik kurallar ise gayri resmi nitelik taşımaktadır. 

• Hukuk kuralları, etik denizinde yüzmektedir. Genellikle hukuk ve etik kurallar paralellik arz 

etmektedir. 

Etik ve hukuk kavramları arasında birçok benzerlikler bulunmakla birlikte birebir örtüştüğü söylenemez. 
Hukukun yasakladığı birçok fiil etik açıdan da uygun bulunmamaktadır. Hukuka uygun davranmamanın cezai 

müeyyidesi bulunmakta iken, etik dışı davranmanın cezası ya hiç bulunmamakta ya da kınama cezası gibi basit 

düzeyde kalmaktadır. Hukuka uygun her davranış, bu davranışın etiğe uygun olduğu anlamına gelmez. Etik 

dışı davranmanın cezası vicdani nitelik taşımaktadır (Aktan, 1999:10). 

 
2.5. Etik ve Kültür İlişkisi 

Etik davranış, daima kültürle iç içedir, ilgilidir. Kültür, bir toplumun üyelerince paylaşılan anlamların 

bütünü olarak ifade edilebilir. Kültür, bireylerin duyum, algılama, tutum ve davranışlarını etkilemektedir 

(Köprü, 2007:8)..  
Bireyler, içinde yaşadığı toplum kültürünü yansıtmaktadır. Toplumun etik ilke ve değerleri, bireyin ilke 

değerlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Etik davranış ilkeleri, toplum ve bireysel kültür ile gelecek nesile 

aktarılacaktır.  
  

2.6. Turizm İşletmelerinde Etik  

Turizm biliminin, disiplinler arası bir dilim dalı olarak, doğa ve sosyal bilimleri ilgilendiren bir yanı 

bulunmaktadır. Turizmde, toplumsal ve ticari nitelik taşıyan etik uygulamalar mevcuttur (Payne ve 

Dimanche,1996). Turizm sektöründe, birçok farklı çıkar gruplarını karşı karşıya getiren faktörler 

olabilmektedir. Turizmin sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları düşünülerek, etik açısından 

incelenmesi gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır (Fennell ve Przeclawski, 2003). 
 
Turizm sektörünün uluslararası alanda hızla büyümesi, bu sektörün doğa, çevre ve kültürel değerler 

üzerindeki olumsuz etkilerini minimize edebilmek için, ortak bazı ilkeler üzerinde çalışılmaktadır. Dünya 
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Turizm Örgütü (WTO) tarafından, 1997 yılında Küresel Turizm Etiği İlkeleri’nin belirlenmesi amacıyla 

çağrıda bulunulmuştur. Daha sonrasında 10 maddeden oluşan Küresel Turizm Etiği İlkeleri, Dünya Turizm 
Örgütü tarafından 1999 yılında kabul edilen maddeler (Yazıcıoğlu ve Boylu 2003); 

• Turizmin halk ve toplumlar arasında karşılıklı saygı ve anlayış ilişkilerine katkıları,  

• Bireysel ve kolektif bir tatmin aracı olarak turizm,  

• Sürekli bir gelişme faktörü olarak turizm, 

• İnsanlığın ortak kültürel mirasından yararlanan ve onu zenginleştiren bir etkinlik olarak turizm,  

• Ev sahibi ülkeler ve toplumlar için fayda üretici bir etkinlik olarak turizm,  

• Yatırımcıların turizmin gelişmesindeki yükümlülükleri,  

• Turizm hakkı,  

• Turistik hareket özgürlüğü,   

• Turizm çalışanları ve girişimcilerinin hakları,  

• Global etik maddelerinin turizme uygulanabilirliğidir.  

Bu çalışmanın alan yazına katkısı Erzurum ili Uzundere ilçesi örneği üzerinden turizm işletmelerinin etik 

anlayışını yenilikçi bir yaklaşımla ele alarak bu alanda etik konusunu tartışmaya açmak ve daha sonra turizmde 
etik – inovasyon ilişkisini çalışmak isteyen araştırmacılara ışık tutmaktır. 

 

3.YÖNTEM 

 
3.1. Araştırmanın Amacı 

Uzundere’de bulunan turizm işletmelerinin etik anlayışlarını belirlemek, etik kavramının yenilikçilik 

boyutunu da dikkate alarak sahada bir çalışma ortaya koymaktır. 

 

3.2. Araştırmanın Önemi 
Etik, sosyal ve iş hayatının her alanının karşımıza çıkan bir olgudur. Turizm sektörü doğası gereği, 

hizmet yönü ağır basan bir alandır. Bu sektörde turizm işletme sahip ve çalışanlarının iş etiğine uygun hareket 

etmemesi, hizmet kalitesini olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda çıkar çatışması gibi birçok etik dışı 
faaliyetlerden bahsedilebilecektir.  

  

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılığı  

Analizlerin kapsamı, Uzundere ilçesi ile kısıtlandırılmıştır. Bu doğrultuda Uzundere ilçesinde yer alan 
tüm turizm işletmeleri, çalışma evreni kapsamındadır. İşletme mevcudunun tümüne, 81 işletme sahip ve 

çalışanlarına anket uygulanmıştır. Bu kapsamda turizm işletmelerinde yönetici ve çalışanların, müşterilere 

karşı etik ilkelere uyup uymadığı araştırılmıştır. 
 

3.4. Araştırma Yöntemi  

Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması anket ile sağlanmıştır.  

Uzundere’nin tüm turizm işletmeleri sahibi ve çalışanlarına Aralık/2015’te anket uygulaması 

yapılmıştır. Anket soruları tarafımızdan hazırlanmıştır. Ayrıca, anketin güvenirlik çalışmaları 

yapılmıştır. Güvenirlilik için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve % 70,4 olarak 

belirlenmiştir. Araştırmaya ilişkin ön kabuller şöyle sıralanabilir; a) Araştırma sonuçlarına istek dışı 

faktörlerin az da olsa etki edebileceği kabul edilmiştir. b) Anket tekniğinin, ölçülmek istenen 

hususları doğru olarak ölçtüğü varsayılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLANMASI 

 
4.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1. Turizm İşletme Sahip ve Çalışanlarının Cinsiyet, Medeni Durum, Eğitim Durumu, Çalışanın 
Kıdemi ve Çalışanların Durumu 

Bağımsız 

Değişkenler 

Frekans   

(n) 

Yüzde    

(%) 

Bağımsız Değişkenler Frekans   

(n) 

Yüzde    

(%) 

Cinsiyet   Medeni Durum   

Kadın 12 14,8 Evli  64 79,0 

Erkek 69 85,2 Bekâr 17 21,0 

Toplam 81 100,0 Toplam 81 100,0 

Çalışanın Kıdemi   Yaş    

0-5 38 46,9 18-25 11 13,6 

6-10 12 14,8 26-33 14 17,3 

11-15 9 11,1 34-40 25 30,9 

16-20 7 8,6 41-47 17 21,0 

21-25 10 12,3 48-73 14 17,3 

26-30 1 1,2 Toplam 81 100,0 

31-40 4 4,9    

Toplam 81 100,0    

Eğitim Durumu   Çalışanların Durumu   

İlkokul 18 22,2 İşletme sahibi 53 65,4 

Ortaokul 11 13,6 Personel 28 34,6 

Lise 40 49,4 Toplam 81 100,0 

Ön lisans 5 6,2    

Lisans 7 8,6    

Toplam 81 100,0    

 

Turizm işletme sahip ve çalışanlarının %85 gibi yüksek bir oranda erkek çalışanlardan teşekkül ettiği 
tespit edilmiştir. Çalışanların %79’nun medeni durumunun evli olduğu görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde 

işletmede 10 yıla kadar çalışılan sürenin %61 olduğu belirlenmiştir. Bu durum işletmelerde personel devir 

hızının yüksek olduğunu ispatlamaktadır. Çalışanların %61’nin 40 yaş altı yaş grubuna mensup olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışanların genç kişilerden oluşması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için umut vermektedir. Yine 

çalışanların %35’nin ilk ve ortaokul düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. Lise mezunlarının oranı %49 ile 

çalışanlar arasında en yüksek orana sahiptir. Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim almış işletme sahip ve 

çalışanların oranının, %14 düzeyinde kalması olumsuz bir durumdur. Sektörde çalışan personelin yüksek 
seviyede eğitimli olması, hizmet sunumu kalitesini artıracaktır. Çalışanların durumuna bakıldığında, %65 gibi 

yüksek bir oranda işletme sahiplerinin aynı zamanda işletme çalışanı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 

durum profesyonel hizmet sunumuna geçilemediği, turizm işletmelerinin aile hüviyetinde işletmeler olduğunu 
göstermektedir.   

 

4.2. Araştırmaya Katılanların Tüm Sorulara Verdiği Cevaplar 

Tablo 2. Turizm İşletmemizde Yeni Etik İlke, Standart ve Kodlara Uygun Hareket Edildiğini 

Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 7 8,6 8,6 

Katılmıyorum 10 12,3 21,0 

Kararsızım 12 14,8 35,8 

Katılıyorum 44 54,3 90,1 

Kesinlikle katılıyorum 8 9,9 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 



473    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, turizm işletmelerinde yeni etik ilke ve kurallara uygun hareket edildiğini 

düşünen katılımcıların oranı %64’tür. Bu orana kararsızların yarısı eklendiğinde % 71 oranı elde edilecektir. 
Bu durum çalışanların etik ilke ve standartlardan haberdar olduğu, söz konusu ilkelere işletmede büyük oranda 

uygun hareket edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan kararsızların dağıtımı sonucu, %28 oranında etik 

ilkelere uygun hareket edilmediği tespit edilmiştir. 
 

Tablo 3. Turizmin Yeni Etik İlke, Standart ve Kodlarının Neler Olduğunu Bilenlerin Frekans ve 

Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 4 4,9 4,9 

Katılmıyorum 7 8,6 13,6 

Kararsızım 19 23,5 37,0 

Katılıyorum 45 55,6 92,6 

Kesinlikle katılıyorum 6 7,4 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 3’de görüleceği üzere, etik ilke ve standartların katılımcılar tarafından bilinirliği, katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum cevaplarının toplamı olan %63’tür. Bu oran, tablo 2’deki oranı doğrular bir nitelik 
taşımaktadır.  Kararsızların dağıtımı ile söz konusu oran yaklaşık %13 artacaktır. Turizm işletmelerinde etik 

ilke, standart ve kodların personel tarafından çoğunlukla bilinir olması, olumlu olarak değerlendirilmektedir. 

Katılımcılar, kararsızların dağıtımı sonucu %25 oranında, etik ilke ve standartlardan haberdar olmadığı 
belirlenmiştir.  

 

Tablo 4. Etik Dışı Faaliyetler, Çalıştığı İşletmenin İmajını Olumsuz Şekilde Etkilediğini Düşünenlerin 
Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 7 8,6 8,6 

Katılmıyorum 15 18,5 27,2 

Kararsızım 13 16,0 43,2 

Katılıyorum 31 38,3 81,5 

Kesinlikle katılıyorum 15 18,5 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 
Tablo 4’de görüldüğü gibi çalışanların %56’sı, etik dışı faaliyetlerin çalıştığı işletmenin imajını olumsuz 

şekilde etkilediğini belirtmiştir. Kararsızların yarısının bu orana dâhil edilmesiyle söz konusu oran, %64 

olacaktır. Çalışanların etik dışı faaliyetlerin, işletmenin kurumsal yapısını olumsuz şeklinde etkilediğinin 

farkında olunması, önemli bir husustur. 
 

Tablo 5. Turizm İşletmesinde Etiğin İçselleştirilmesinde, Çalışan Personelden Ziyade, Üst Yöneticinin 

Tutumunun Daha Önemli Olduğunu Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 6 7,4 7,4 

Katılmıyorum 10 12,3 19,8 

Kararsızım 9 11,1 30,9 

Katılıyorum 42 51,9 82,7 

Kesinlikle katılıyorum 14 17,3 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, etiğin içselleştirilmesinde personelden ziyade üst yönetimin tutumunun 
önemli olduğunu düşünenlerin oranı %69’dur. Çalışanların  %19 söz konusu fikre katılmadıklarını beyan 
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etmiştir. Turizm sektöründe işletme sahip ve üst yöneticilerin yaklaşım biçimleri, işletme içinde etik ilkelerin 

çalışanlarca benimsenmesini etkilediği doğrulanmıştır. 
 

Tablo 6. Etiğin Yerleşmesinde, İşletmeler Bünyesinde Etik Komisyonun Kurulması Yenilikçi Bir Çalışma 

Olacağını Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 5 6,2 6,2 

Katılmıyorum 5 6,2 12,3 

Kararsızım 14 17,3 29,6 

Katılıyorum 44 54,3 84,0 

Kesinlikle katılıyorum 13 16,0 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, çalışanların %70’i işletmeler bünyesinde etik komisyonlarının 
kurulmasının yenilikçi bir yaklaşım olacağını düşünmektedir. Etik komisyonları, işletme içindeki tün iş ve 

işlemlerin etik ilkelere uygunluğunu denetleyen bir oluşumdur. İşletmeler bünyesinde kurulması önemli bir 

inovasyon olacaktır. 

 
Tablo 7. Etik İlkeler Çerçevesinde Yönetilmeyen İşletmelerin, Toplumsal Destekten Yoksun Kalacağını 

Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 2 2,5 2,5 

Katılmıyorum 5 6,2 8,6 

Kararsızım 17 21,0 29,6 

Katılıyorum 44 54,3 84,0 

Kesinlikle katılıyorum 13 16,0 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere, çalışanların %70’i etik ilkelere uygun yönetilmeyen işletmelerin, toplumsal 

destekten yoksun kalacağını düşünmektedir. Bu husus, işletmenin faaliyet alanında meşrulaşmasını 
kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri, toplumsal destek algısını 

artırmaya dönük faaliyetleridir. 

 
Tablo 8. Turizm İşletmelerinde, Etik Farkındalığını Artırmak İçin, Yeni Eğitim, Seminer, Konferans vb 

Düzenlenmesini Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 4 4,9 4,9 

Katılmıyorum 10 12,3 17,3 

Kararsızım 11 13,6 30,9 

Katılıyorum 32 39,5 70,4 

Kesinlikle katılıyorum 24 29,6 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, turizm işletmelerinde etik farkındalığın artırılmasına yönelik yeni eğitim, 

seminer, konferans gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı %69’dur. Söz konusu oran, 

çalışanların etik eğitimi faaliyetlerini önemsediğini, farkındalık için gerekli gördüğünü kanıtlamaktadır.  
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Tablo 9. Çalıştığı İşletmede Etik Dışı Faaliyetleri Engellemek İçin, Güçlü Bir Etik Kültürü Oluşturmaya 

Yönelik Yenilikçi Eğitim Programları Bulunduğunu Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 6 7,4 7,4 

Katılmıyorum 9 11,1 18,5 

Kararsızım 20 24,7 43,2 

Katılıyorum 40 49,4 92,6 

Kesinlikle katılıyorum 6 7,4 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 9’da çalıştığı işletmede etik dışı faaliyetlerin engellenmesi için, güçlü bir etik kültürü oluşturmak 
adına yenilikçi eğitim programlarının bulunduğunu beyan edenlerin oranı %56’dır. %18 oranında çalışan böyle 

bir program bulunmadığını belirtmiştir. Çalışanların üçte ikisine yakını, güçlü etik kültürü oluşturmanın 

yolunun eğitimden geçtiğini düşünmektedir.    
 

Tablo 10. Çalıştığı İşletmede, Etik Konusunda Oluşturulmuş Bir Komisyon Bulunmadığını Düşünenlerin 

Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 1 1,2 1,2 

Katılmıyorum 15 18,5 19,8 

Kararsızım 24 29,6 49,4 

Katılıyorum 34 42,0 91,4 

Kesinlikle katılıyorum 7 8,6 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere, çalıştığı işletmede etik komisyonu bulunmayan çalışanların oranı 

%50’dir. Bu oranı %19 ile bulunduğunu beyan edenler ve %29 ile kararsızlar izlemektedir. Tablo 6’da 
çalışanlar, etik komisyonlarının kurulmasının %70 oranında yenilikçi olacağını düşünürken, hali hazırda 

işletmelerin yarısında bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 11. İşletme İçinde İyi Verilmiş Etik Kararlar İçin, Yenilikçi Bir Ödüllendirme Sisteminin 

Bulunmadığını Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 5 6,2 6,2 

Katılmıyorum 5 6,2 12,3 

Kararsızım 21 25,9 38,3 

Katılıyorum 42 51,9 90,1 

Kesinlikle katılıyorum 8 9,9 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, işletme içinde verilen etik kararlara yönelik yenilikçi bir ödüllendirme 

sisteminin olmadığını beyan edenlerin oranı %61’dir. Bu oran, işletmenin ödül mekanizmasını kullanmaması 
yönünden olumsuz olarak değerlendirilmektedir.  
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Tablo 12. Turizm İşletmesinde Etik Kararlar Vermek, Yüksek Düzeydeki Rekabet Baskısı Nedeniyle Güç 

Olduğunu Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 6 7,4 7,4 

Katılmıyorum 10 12,3 19,8 

Kararsızım 15 18,5 38,3 

Katılıyorum 39 48,1 86,4 

Kesinlikle katılıyorum 11 13,6 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 12’de görüldüğü üzere, çalışanların %61’i etik karar vermenin yüksek düzeyde rekabet baskısı 
nedeniyle güç olduğunu beyan etmiştir. %19 ise bu fikre katılmadığını belirtmiştir. Anılan oran, küresel 

rekabet pazarında, işletmelerin rekabet gücü elde etmek adına, etik karar vermekten kaçındığını 

doğrulamaktadır. 
 

Tablo 13. İşletme Personeli, Ülkenin Yasal Mevzuatına Uygun Hareket Ettikçe, Etik Davranmış Olduğunu 

Düşünenlerin Frekans ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 2 2,5 2,5 

Katılmıyorum 4 4,9 7,4 

Kararsızım 13 16,0 23,5 

Katılıyorum 45 55,6 79,0 

Kesinlikle katılıyorum 17 21,0 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 

Tablo 13’te görüldüğü üzere, çalışanların %76’sı hukuk kurallarına uygun hareket etmenin, etik 
davranmakla eşdeğer olduğunu beyan etmiştir. Anılan oran, hukuk ile etik arasında güçlü bir ilişki 

bulunduğunu kanıtlamaktadır. 

 

Tablo 14. Etik İlkelere Uygun Davranmanın Maliyeti, Faydasından Yüksek Olduğunu Düşünenlerin Frekans 
ve Yüzdeliklerinin Dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) Kümülatif Yüzde (%) 

Kesinlikle katılmıyorum 11 13,6 13,6 

Katılmıyorum 13 16,0 29,6 

Kararsızım 19 23,5 53,1 

Katılıyorum 27 33,3 86,4 

Kesinlikle katılıyorum 11 13,6 
100,0 

Toplam 81 100,0 

 
Tablo 14’te görüldüğü üzere, çalışanların %46’sı etik ilkelere uygun hareket etmenin maliyetinin, 

faydasından yüksek olduğunu düşünmektedir. %29 oranında çalışan bu durumun aksini beyan etmiştir. %23 

oranında ise kararsızlar mevcuttur. Küresel ekonomik rekabet, etik ilke, standart ve kodlara uygun hareket 
etmeyi zorlaştırmıştır. Söz konusu rekabet ortamı, etik davranmanın maliyetini artırmaktadır. Etik davranan 

işletmeler, aksini yapan rakiplerin yoğun olduğu ortamda dezavandaş yaşayabilmektedir. Çalışanların yarıya 

yakını bu durumu doğrulamaktadır. 

 

5. SONUÇ 

 
Bu çalışmada, Uzundere’de bulunan turizm işletmeleri sahipleri ve çalışanlarının etik anlayışlarını 

belirlemek ve etik kavramının yenilikçilik boyutunu da dikkate alarak alan yazına katkı sağlanması 
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amaçlanmıştır. Araştırma neticesinde, Uzundere ilçesindeki turizm işletmelerinde çalışanların büyük 

çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu; büyük oranda evli oldukları; önemli bir kısmının 40 yaş altı olduğu; 
büyük çoğunluğun eğitim düzeylerinin lise ve altı olduğu ve eğitim durumları itibariyle ön lisans ve lisans 

düzeyinde çalışan sayısının az olduğu tespit edilmiştir. İşletmede çalışanların önemli bir kısmının aynı 

zamanda işletme sahibi oluğu, işletmelerin aile şeklinde örgütlendiği ve personel devir hızlarının yüksek 
olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışanların çoğunluğu, turizm işletmelerinde yeni etik ilke, standart ve 

kodların bilindiği ve söz konusu hususlara uygun hareket edildiği, etik dışı faaliyetlerin çalıştığı işletmenin 

imajını olumsuz şekilde etkilediğini düşündüğü ve etiğin içselleştirilmesinde personelden ziyade üst yönetimin 

tutumunun önemli olduğu hususları tespit edilmiştir. 
İşletmeler bünyesinde etik komisyonlarının kurulmasının yenilikçi bir yaklaşım olacağı ve etik ilkelere 

uygun yönetilmeyen işletmelerin toplumsal destekten yoksun kalacağı çalışanlar tarafından anlamlı çoğunlukla 

kabul edilmiştir. Çalıştığı işletmede etik dışı faaliyetlerin engellenmesi için, güçlü bir etik kültürü oluşturmak 
adına yenilikçi eğitim programlarının bulunduğu, etik komisyonu bulunmadığı ve verilen etik kararlara yönelik 

yenilikçi bir ödüllendirme sisteminin olmadığı büyük çoğunlukla doğrulanmıştır. Çalışanlar, etik karar 

vermenin yüksek düzeyde rekabet baskısı nedeniyle güç olduğunu ve hukuk kurallarına uygun hareket 
etmenin, etik davranmakla eşdeğer olduğunu önemli çoğunlukla beyan etmişlerdir. Turizm işletmelerinde, etik 

ilkelere uygun hareket etmenin maliyetinin, faydasından yüksek olduğu ve etik farkındalığın artırılmasına 

yönelik yeni eğitim, seminer, konferans gibi faaliyetlerin yapılması gerektiği çalışanlar tarafından büyük 

çoğunlukla kabul edilmiştir. 
Turizm işletmelerinde etik bilincinin en üst yönetimden en alt yönetime kadar olması, iyi işleyen bir 

turizm işletmesi yönetiminin özelliklerinden birisidir. Gelişmekte olan ülkelerde bu bilinç yoksunluğu 

nedeniyle turizm sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması ancak, adil, tarafsız, eşit, 
şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı, etik ilkelere uygun bir turizm yönetiminin inşası ile mümkün olacaktır. 

Turizm işletmelerinde etik altyapı kurulsa dahi etik dışı davranışlar tam olarak önlenemeyecektir. Etik ilkelere 

aykırı hareket etmenin vicdani bir boyutunun olduğu unutulmamalıdır. İşletme personelinin etik kültürüne 

sahip olması için, yine eğitim çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Son yıllarda turizm pazarında yaşanan yoğun rekabet, küreselleşme ve teknoloji kullanımındaki artış 

nedeniyle yenilik ve farklılık her işletme için bir gereklilik olarak görülmeye başlanmıştır. Bu gereksinim, 
işletmelerin yenilikçi çalışanlara olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmanın 

amacı, konaklama işletmeleri çalışanlarının yenilikçi iş davranışı (YİD) düzeylerini farklı değişkenler 

açısından belirlemektir. Veriler Ayder Yaylasında faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 205 kişi 

üzerinden anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçları Ayder Yaylası konaklama işletmeleri 
çalışanlarının YİD düzeylerinin oldukça yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca YİD düzeylerinin 

cinsiyet, yaş, tecrübe, eğitim ve turizm eğitimi değişkenleri açısından farklılaşma gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi İş Davranışı, Konaklama İşletmeleri, Turizm, Ayder Yaylası 

 

THE INVESTIGATION OF ACCOMMODATION BUSINESS’S 

INNOVATIVE WORK BAHAVIOUR LEVEL: THE CASE OF AYDER 

FLATLAND 

 

ABSTRACT  

Due to fierce competition in the tourism marketplace, globalization and an explosion of technology in 
recent years, innovation and differentiation are considered as a necessity for every company. This requirement 

has increased enterprises’ need for innovative workers day by day. Within this scope, the purpose of this study 

was to determine the levels of accommodation establishment employee regarding IWB from the point of view 
of different variables. Survey data were collected from 205 respondents working in accommodation 

establishment in Ayder, Rize. The survey responses indicated, inovative work bahaviour level of employees 

whose work in accommodation establishment in Ayder Flatland was found very high. Also, it has been found 

that IWB levels are different with respect to gender, age, experience, education and tourism education 
variables. 

Keywords: Innovative Work Behaviour, Accommodation Business, Tourism, Ayder Flatland 
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ÖZET 

Bu çalışmada günümüzün hastalığı olarak kabul edilen stres, insanların karşı karşıya kaldığı sorunlardan 

biri olarak görülen, özellikle insan unsurunun büyük önem taşıdığı otel işletmelerinde işgören performansını 

doğrudan etkileyen bir faktördür. 

Çalışmamızın literatür kısmı olan birinci bölümünde; stres kavramı, yönetimi, kaynakları, işgörenlerde 
stres belirtileri, etkileri, sonuçları ve stresle baş etme yöntemleri ele alınmıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, Antalya ilinde yer alan beş yıldızlı otel işletmelerinde stres yaratan 

etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemler belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, otel çalışanları üzerinde stres yaratıcı etkiye sahip en önemli etmenin çalışanların 

kendilerine olan özgüven eksikliğinden kaynaklandığı, işletmelerin örgüt yapısının ise ikinci planda kaldığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca stres durumunda çalışanların gösterdiği tepkinin eğitim durumuna bağlı olarak işe 

yönelik tepki olduğu belirlenmiştir. Stresle baş edebilme yöntemlerine ilişkin ortaya çıkan sonuç ise, genellikle 

çalışanların manevi baş etme yöntemini ve değişimi tercih ettikleri yönünde gerçekleşmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Stres Yönetimi, Antalya 
 

 

STRESS MANAGEMENT IN HOTEL MANAGEMENT: AN 

INVESTIGATION FIVE STARS HOTELS IN ANTALYA 
 

 

ABSTRACT 

In this study, stress accepted as today’s illness, seen as one of the cases that people face is a factor which 

directly affects employee performance in hotel management where human factor especially has a great 
importance. 

In the first part of our study which is literature section; the issue of stress, stress management, its origins, 

stress symptoms of employees, its effects, results and the ways of coping with stress was contextualized. 
 In the second part of our study, the factors which cause stress in five-star hotel management in the city 

of Antalya, the response against the condition of stress and the methods used to overcome stress was tried to 

be determined. 

According to the result of the research, it was identified that the most significant factor that has a stress 
causing effect a hotel employee is the lack of self-confidence and the organizational structure of the hotel 

management is of secondary importance. Also it was determined that the response given by employee under 

the condition of stress is a response intended for the business depending on educational level. The subsequent 
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result related to the methods of coping with stress was actualized towards that employees generally prefer 

moral overcome method and variation. 
Keywords: Hotel management, Stress management, Antalya 

 

1. GİRİŞ 

 
Günümüzde hızla değişen yaşam koşulları sosyal bir varlık olan insan üzerinde gerek fiziksel gerekse 

ruhsal açıdan bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskılar zamanla gerilime neden olarak bir tepkiye sebep 

olabilmektedir. Stres işle ilgili olağanüstü talepler, baskılar veya fırsatlar gibi nedenlerle insan üzerinde oluşan 

bu gerilim durumu olarak tanımlanabilir (Gümüştekin ve Öztemiz, 2004: 1). 
Stres, insan davranışları ve sağlığıyla ilgili olduğu için tıp ve psikoloji alanında çalışan pek çok 

araştırmacıyı bu konuda çalışmaya yöneltmiştir. Aşırı stresin, işletmelerde çalışan kişileri uzun ve kısa 

dönemde etkileyerek örgütsel faaliyetlerde verimliliği, etkinliği ve performansı olumsuz yönde etkilediği 
bilinmektedir (Tutar; 2000: 254). 

Otel işletmeciliği, hizmet sektörünün özellikleri bakımından gerek yöneticiler gerekse işgörenler 

üzerinde yüksek düzeyde stres yaratan bir işletmecilik alanıdır. Stres düzeyinin yüksek olmasında, üretimde 

tam anlamıyla otomasyona gidilememesi, konuk-işgören-yönetici arasında üçlü bir ilişki bulunması, talep 
dalgalanmalarının sık yaşanması, üretilen hizmetin depolanamaması gibi faktörler etkilidir. İşletme 

yönetiminin temel amaçlarından birisi olan karlılığın, dolayısıyla verimliliğin artırılması için, işletme içi stres 

düzeyinin dengelenmesi gerekmektedir çünkü hem aşırı stresin hem de sıfır stresin tehlikeli olduğu 
bilinmektedir. Stresin dengelenebilmesi için de öncelikle stresin doğası anlaşılmalı; kaynağı tespit edilen stres 

düzeyini dengelemek için de gereken stratejiler uygulanmalıdır. Örgüt içi stres bu yolla dengelenebilir ve otel 

işletmelerinde verimlilik artışına önemli katkılar sağlanabilir (Saldamlı; 1999: 34). 
 

1.1. Stres Kavramı, Yönetimi ve Kaynakları 

Stres kavramı, Latince’de "estrica", eski Fransızca’da "estrece" sözcüklerinden gelmektedir. Kavram 

17. yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, elem anlamlarında kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda ise kavramın 
anlamı değişmiş; güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organa veya ruhsal yapıya yönelik olarak 

kullanılmıştır (Baltaş; 1990: 292). 

Bir başka tanıma göre stres, bireyler üzerine etki yapan ve onların davranışlarını, iş verimini, başka 
insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres durup dururken ya da kendiliğinden oluşmaz, insanın 

içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü ortam veya çevrede meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi 

sonucu ortaya çıkar (Eren; 2004: 223). 

Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri 
değiştirmeye stres yönetimi denir (Güçlü; 2001: 101). 

Günümüzde çalışan insanlar arasında bir uyum ve dengenin kurulması, sağlıklı ast-üst ilişkilerinin 

sağlanabilmesi, her geçen gün hizmetin niteliğinin iyileştirilmesi için de stresin bireysel ve örgütsel düzeyde 
daha iyi tanınması, anlaşılması ve yönetilmesi gerekmektedir. Hiçbir çalışanın stresten etkilenmeyecek kadar 

basit görevde çalışmadığı bilinmektedir. Diğer taraftan çalışanlar arasında strese duyarlılık bakımından birçok 

farklar bulunmasına karşın, hiç kimsenin stresten etkilenmeyecek kadar katı ya da umursamaz olamayacağı da 
açıktır (Ertekin; 1993: 3). 

 

1.2. Bireyin Kendisi İle İlgili Stres Kaynakları 

İşgörenlerin çalıştıkları otelin dışında bir de toplumsal çevreleri bulunmaktadır. Toplumsal çevrenin 
işgörenden beklediği eylem ve fiiller, kendileriyle ilgili bireylerin beklentilerine bağlı olarak şekillenir. 

Toplumsal baskı ile gelenek ve görenekler de, bu beklentilerin yaptırım gücünü oluşturur. Örgütün toplumsal 

çevresi ise kültürel yapı, gruplaşma yapısı ve bu yapı içinde üstlenilen rollerden oluşmaktadır (Başaran; 1991: 
15). 

Çalışan birey üzerinde stres oluşturan genel çevre faktörlerini beş ana grupta toplayabiliriz. Bunlar birey 

üzerinde belirsizlikler oluşturarak yaşamdan zevk almasını olumsuz etkilemekte davranışlarındaki istikrarı 
ortadan kaldırmaktadır. Stres yaratan genel çevre faktörleri; Ülke ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın 
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belirsizlikleri, çalışan kentin çevresel ve ulaşım sorunları, teknolojik değişmelerin yaşam tarzı ve alışkanlıkları 

değiştirmesi, sosyal ve kültürel değişimlerin hızlanmasıyla kuşaklar arası farklılıkların artmasıdır (Eren; 2004: 
298). 

1.3. İş Görenlerde Stres Belirtileri, Etkileri, Sonuçları ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri 

1.3.1. İş Görenlerde Stres Belirtileri 

Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört grupta toplanabilir. 

Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, düzensiz uyku, sırt ağrıları, çene kasılması veya diş gıcırdatma, kabızlık, 

ishal ve kolit, döküntü, kas ağrıları, hazımsızlık ve ülser, yüksek tansiyon veya kalp krizi, aşırı terleme, iştahta 

değişiklik, yorgunluk veya enerji kaybı, kazalarda artış. 
Duygusal Belirtiler: Kaygı veya endişe, depresyon veya çabuk ağlama, Ruhsal durumun hızlı ve sürekli 

değişmesi, asabilik, gerginlik, özgüven azalması veya güvensizlik hissi, aşırı hassasiyet veya kolay 

kırılabilirlik, öfke patlamaları, saldırganlık veya düşmanlık duygusal olarak tükendiğini hissetme. 
Zihinsel Belirtiler: Konsantrasyon, karar vermede güçlük, unutkanlık, zihin karışıklığı, hafızada 

zayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek bir fikir veya düşünceyle meşgul olma, mizah anlayışı kaybı, düşük 

verimlilik, iş kalitesinde düşüş, hatalarda artış, muhakemede zayıflama. 
Sosyal Belirtiler: İnsanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak, randevulara gitmemek veya çok 

kısa zaman kala iptal etmek, İnsanlarda hata bulmaya çalışmak ve sözle rencide etmek, haddinden fazla 

savunmacı tutum, birçok kişiye birden küs olmak, konuşmamak (Güçlü; 2001: 95). 

 

1.4. Stresle Başa Çıkma Stratejileri 

Genel olarak stresle mücadelede, bireysel mücadele stratejileri ve örgütsel stratejiler olmak üzere iki 

teknik kullanılmaktadır. 
 

1.4.1. Bireysel Mücadele Teknikleri 

 Bu stratejiler içerik olarak tepkiseldir. Mevcut, var olan stresle mücadeleye yöneliktir. Uzun süreli stresi 

ortadan kaldırmada şu stratejiler kullanılabilir: Egzersiz, çeşitli gevşeme teknikleri, biyolojik geri besleme, 
davranışsal kendini kontrol, dinlenme ve zaman planlamasıdır. 

 

1.4.2. Örgütsel Mücadele Teknikleri 

 Yönetim tarafından düzenlenen örgütsel mücadele stratejileri, örgüt düzeyindeki stres kaynaklarını 

ortadan kaldırmayı veya sosyal destek sistemleri ile stresin etkisini azaltmayı hedefler. Bu teknikler şunlardır: 

Fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal destek sistemleri, eğitim, meslek ve stres danışmanlığı yetki 
devri, işi yeniden yapılandırma ve çalışma ortamını insanlaştırmadır (Sabuncuoğlu ve Tüz; 2001: 246 vd.). 

 

2. YÖNTEM 
 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Antalya’daki 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanları açısından stres yaratan 
etmenler, stres durumunda gösterdikleri tepkiler ve stresle baş etmede kullandıkları yöntemlerin neler 

olduğunu ortaya çıkarmaktır.  

 

2.2. Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 

Araştırmanın ana kütlesi, Antalya’da faaliyet gösteren “Turizm İşletmesi Belgesi’ne sahip beş yıldızlı 

otel işletmelerinin çalışanlarıdır; ancak ana kütle kapsamındaki tüm işletme çalışanlarına ulaşılmasının 
güçlüğü, zaman kısıtlılığı ve ekonomik nedenlerle örneklem seçilme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada 

tesadüfî örneklem yöntemi kullanılmıştır. Ulusal zincir otel ve bağımsız otel işletmesi özelliği taşıyan oteller 

tesadüfî olarak belirlenmiştir. Araştırma için Antalya bölgesinin seçilmesinin en önemli nedeni kıyı otelciliği 

açısından oldukça fazla sayıda tesise sahip olması ve mevsimlik olarak çalışmasıdır.  
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2.3. Veri Toplama Aracı 

 Araştırma anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir Araştırmada kullanılan anket formu Orhan 

AKOVA ve Kerim IŞIK (2006) tarafından gerçekleştirilen ve “Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: 

İstanbul’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama” adlı araştırmasında kullanılan anket değişiklik yapılmadan 
uygulanmıştır.  

Anket dört bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü; ankete katılanların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik, ikinci bölümü; çalışanlar üzerinde stres yaratan etmenlerini belirlemeye yönelik, üçüncü 

bölümü; çalışanların stres durumunda gösterdikleri tepkileri belirlemeye yönelik, dördüncü bölümü ise stresle 
baş edebilmek için kullanılan stratejileri belirlemeye yönelik hazırlanan toplam 70 adet kapalı uçlu sorudan 

oluşmaktadır. 

Anketin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer alan ifadeler için beşli Likert (5=her zaman,...,1= 
asla) ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırmaya 2015 Mart ayında başlanmış ve beş otel üzerinde yapılmış olup, araştırma mayıs ayında 

tamamlanmıştır. 
Araştırma için anket formları 350 adet hazırlanıp, otel işletmelerinin insan kaynakları müdürleri aracılığı 

ile çalışanlarına ulaştırılmıştır. Dağıtılan 350 adet anket formundan 300’ü geri dönmüş ve geri dönen anketlerin 

284’ünün amaca uygun şekilde doldurulduğu tespit edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla anket geri 

dönüş oranı %81,14 olarak gerçekleşmiştir. 
 

2.4. Değerlendirme 

 Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler SPSS 20 paket 
programına yüklenmiş ve araştırma amaçlar doğrultusunda çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. 

Analizlere demografik soruların yüzde ve frekans dağılımları hesaplanarak başlanmıştır. Daha sonra otel 

çalışanlarının stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 

yöntemlere verdikleri cevapların güvenirliği güvenirlik analizi yapılarak test edilmiş ve faktör analizi ile faktör 
yükleri belirlenmiştir. Belirlenmiş olan faktör yükleri sorulara uygun olarak isimlendirilmiş ve faktörlerin ayrı 

ayrı güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ayrıca çalışanların cinsiyet ve medeni hal değişkenlerine göre 

oluşturdukları grupların yargılara ilişkin ortalamaları arasındaki farklılıkların anlamlılığını test etmek için 
bağımsız örneklemler için t-testi; çalışanların yaş, eğitim, departman değişkenlerine göre oluşturdukları 

grupların yargılara ilişkin ortalamaları arasındaki farklılıkların anlamlılığını test etmek için tek yönlü ANOVA 

Testi ve hangi gruplar arasında farlılıkların ortaya çıktığını belirlemek için Sheffe testi uygulanmıştır. Faktörler 
arasındaki ilişkinin boyutunu açıklamak için korelasyon analizi yapılmıştır. 

2.5. Araştırmanın Hipotezleri 

H1:  Cinsiyetin stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 

yöntemler üzerinde etkisi vardır. 
H2: Medeni durumun stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için 

kullanılan yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

H3: Yaşın stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 
yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

H4: Eğitim durumunun stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için 

kullanılan yöntemler üzerinde etkisi vardır. 
H5: Çalışılan departmanın stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için 

kullanılan yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

 H6: Stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemler 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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3. BULGULAR  
 

3.1. Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamındaki otel çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıda Tablo 1’de 

yer almaktadır. 
Çalışmamızda ilk kullanılan teknik, frekans analizi tekniği olup bulgular yüzde analizine göre 

değerlendirilmiştir. Anketi cevaplayan otel çalışanlarının sayısı 284 olup bunun (199) %70,1’i erkek, (85) 

%29,9’u kadındır. Kadın ve erkek çalışan sayılarının birbirinden oldukça farklı olduğu görülmektedir. 
Cevaplayıcıların yaş dağılımı incelendiğinde büyük çoğunluğunun 21-30 ve 31-40 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Cevaplayıcıların %51,42’si bekar iken, eğitim durumları ele alındığında lise mezunu 

çalışanların % 42,86 ile çoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır. Departmanlar dikkate alındığında anketi 
cevaplayanların %52,48’i yiyecek-içecek bölümü çalışanları, %17,61’inin önbüro bölümünde çalışanlardan 

oluştuğu görülmektedir. Çalışılan departman dağılımındaki düzensizliğin sebebi ise otel işletmelerinde 

yiyecek-içecek bölümünde daha çok personel istihdam edilmesidir. 

 

Tablo 1. Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

85 
199 

29, 9 
70, 1 

Yaş 

0-20 
21-30 
31-40 
41-50 

51-60 

16 
156 
100 
11 

0 

5,7 
55,1 
35,3 
3,9 

0 

Medeni Durum 
Bekar 
Evli 

145 
137 

51,4 
48,6 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 

38 
120 
59 
59 
4 

13,6 
42,9 
21,1 
21,1 
1,4 

Çalışılan Departman 

Önbüro 
Kat Hizmetleri 
Yiyecek-İçecek 
Muhasebe 

Satış-Pazarlama 
İnsan Kaynakları 
Teknik Servis 
Güvenlik 
Çamaşırhane 
Spor Salonu 

50 
22 
149 
13 

20 
10 
9 
5 
3 
3 

17,6 
7,7 

52,5 
4,6 

7,0 
3,5 
3,2 
1,8 
1,1 
1,1 

 

3.2. Faktör Analizi 

Çalışma ortamının fiziki yapısı, işin özelliği, yönetim anlayışı, örgüt iklimi ve kişinin kendinden 

kaynaklanan stres etmenlerini belirlemeye yönelik 28 adet soru, çalışanların stres durumunda gösterdikleri 
tepkileri belirlemeye yönelik 13 adet soru, stresle baş edebilmek için kullanılan stratejileri belirlemeye yönelik 

24 adet iş stresi ölçeği anket sorusu, aynı ölçek tipi içerisinde düzenlenmiş olduğundan, faktör analizine uygun 

veri teşkil etmişlerdir. Stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki, stresle baş edebilmek için kullanılan 
yöntemlerin tespite yönelik tahmin değişkenlerinden birbirleriyle ilişkili olanlarının grup teşkil edip 

etmeyeceğini araştırmak için faktör analizine başvurulmuştur.  

Ancak faktör analizine geçmeden önce anket sorularının güvenilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. 
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda α değerinin %70’in üzerinde çıkmasına rağmen stresle baş edebilmek 
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için kullanılan yöntemlerde yer alan ‘konuyla ilgili birini suçlamak’ maddesinin ifade boyut korelasyonu (-) 

değer olduğu için sonraki aşamalarda kullanılmamak üzere çıkarılmıştır. 
Ölçekte kullanılan 3 alt boyutun ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır ve faktör yükleri belirlenmiştir. 

Faktörler belirlenirken ‘stres yaratan etmenler ve stres durumundaki tepki’de dik döndürme metotlarından 

varimax yöntemi kullanılmıştır, ‘stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemlerde ise eğik döndürme 
metotlarından promax kullanılmıştır. ‘İş Stresi Faktörleri Ölçeği’nin faktör analizi sonucunda 52 sorudan 

oluşan 9 faktör elde edilmiştir.  

Analiz sonucunda belirlenen faktörler maddelere uygun şekilde isimlendirilerek Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
Tablo 2. Ölçek Maddelerinin Ayrıldıkları Alt Faktörler 

Faktör İsmi 
İlgili Kavramı Ölçmek İçin Ankette Yer Alan 

Maddeler 

Stres Yaratan Etmenler  

Çalışan Değeri Soru 11, 9, 13, 12, 8, 5, 10, 6, 26 

Yönetim ve Çatışma Soru 23, 22, 25, 19, 24, 14, 20 

İş Yükü Soru 2, 7, 3, 4, 17, 21 

Özgüven Eksikliği Soru 28, 27, 15 

Stres Durumundaki Tepki  

Kişisel Tepki Soru 11, 6, 5, 7, 10, 9, 8, 13 

İşe Yönelik Tepki Soru 2, 3, 4, 12 

Stresle Baş Edebilmek İçin Kullanılan Yöntemler  

Pozitiflik Soru 2, 3, 7, 4, 9, 8, 6, 1 

Değişim Soru 22, 21, 18 

Stresten Kaçmak Soru 13, 12, 15, 5 

Stres yaratan etmenlerde soru 18, 1 ve 16,  stres durumundaki tepkide soru 1, stresle baş edebilmek için 

kullanılan yöntemlerde soru 14, 11 maddeleri faktörler arasında uyumu bozduğu için çıkarılmıştır. Daha sonra 
faktörlerin güvenirlik analizi yapılmıştır ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemlerde soru 10, 16, 17, 

19, 20, 23 maddeleri güvenirliği bozduğu için çıkarılmıştır. 

 

Tablo 3. Stres Yaratan Etmenlerin Faktör Yükleri 

Değişkenler 
Çalışan 

Değeri 

Yönetim 

ve 

Çatışma 

İş 

Yükü 

Özgüven 

Eksikliği 
Alfa 

Sorumlulukların yerine getirilmesinde yetki yetersizliği 0,781     

İşle ilgili kararlara katılamamak, önerilerin dikkate 
alınmaması 

0,734     

İşyerinde gerekli bilgilere ulaşmada karşılaşılan güçlükler 0,738     

Kendiniz ve yaptığınız işin önemsenmemesi 0,743     

İşyerinde kaynak ve imkanların dağıtımında dengesizlik 0,708    0,918 

Gerek işle ilgili gerekse özel taleplerin dikkate alınmaması 0,664     

İşyerinde mekan ve donanım yetersizliği 0,672     

İşyerinde diğer çalışanla hakkınızda önyargılı olarak 
olumsuz düşünce 

0,591     

İş konusunda baskı yapılması ve yapılan işe müdahale 
edilmesi 

0,492     

Diğer çalışanların yanlış davranışları  0,732    

Roller ve kişilikler arasında çatışma  0,739    

Astlarla ortaya çıkan sürtüşme ve sorunlar  0,621    

Monoton işler  0,544   0,856 

İşle ilgili kuralların sıkça değişmesi  0,458    

Aşırı disiplin, sıkıdenetim  0,591    

Amirlerle ortaya çıkan sürtüşme ve sorunlar  0,575    

Yöneticilerin dışarıdan atama yoluyla gelmesi   0,452   

Aile ve sosyal hayata yeterli zaman ayıramama   0,611   

Aşırı derecede sorumluk hissi içinde bulunma   0,557  0,806 
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İş yerinde gelişme ve terfi imkânının az olması   0,558   

İş yükünün fazlalığı ve zaman darlığı   0,752   

Uzun ve yorucu çalışma   0,740   

Kendine olan güvenin azlığı    0,845  

Kendini işin gereklerine göre yetersiz görme    0,828 0,660 

Görevden alınma işten çıkarılma korkusu    0,497  

Varyans açıklama oranı %:      9,280 13,936 15,468 23,060 
Toplam varyans açıklama oranı:    61,684 

KMO değeri:       0,925 

Bartlett’s test of sphericity:      3085,331  p=0,000 

Tablo 4: Stres Durumundaki Tepkinin Faktör Yükleri 

Değişkenler Kişisel tepki 

İşe 

yönelik 

tepki 

Alfa 

İnsanlara karşı kırıcı ve kaba olurum 0714   

Çalıştığım insanlarla işbirliği yapamam 0,684   

İşimde çok sık hata yaparım 0,681   

Sağlık problemleri yaşarım 0,652  0,843 

Aşırı alınganlık gösteririm 0,597   

Yaptığım işten çabuk bıkarım 0,584   

Kendi kabuğuma çekilirim 0,559   

Sıkça izin ve rapor alarak işimden uzaklaşırım 0,559   

İş yapma çalışma isteğim kalmaz  0,912  

Kendimi tam olarak işe veremem  0,807 0,854 

İşe gelmek istemem  0,786  

İşimden ayrılmak isterim  0,519  

  Varyans açıklama oranı %:       25,694  30,714 
  Toplam varyans açıklama oranı:      56,408 
  KMO değeri:        0,898 
  Bartlett’s test of sphericity:       1402,830  p=0,000  

 

Tablo 5: Stres İle Baş Edebilmek İçin Kullanılan Yöntemlerin Faktör Yükleri 

Varyans açıklama oranı %:       5,615 5,810 6,158  
Toplam varyans açıklama oranı:      17,583 
KMO değeri:        0,832 

Değişkenler Pozitiflik Değişim 
Stresten 

Kaçmak 
Alfa 

Gün içinde işyerinde olanları unutmaya çalışmak 0,826    

Stres yaratan faktörün etkisini azaltıcı yönde yapıcı eylemde bulunmak 0,806    

Kendi kendine gevşemeyi öğrenmek 0,767    

Manevi yönün güçlendirilmesi 0,767   0,854 

İş yapış şeklini değiştirerek monotonluktan kurtarmak 0,842    

Hayattan beklentileri ve amaçları açıklığa kavuşturmak 0,673    

"Daha kötüsü olabilirdi " diye düşünerek durumu kabullenmek 0,593    

Elinden gelenin en iyisini yaptığına inanmak 0,541    

Önceden oluşan inançları değiştirmek  0,893   

Amaç ve beklentileri değiştirmek  0,762  0,667 

Hoş olmayan durumların yaşanabileceği kişilerle yüz yüze gelmekten 

kaçınmak 

 0,547   

Müzik dinlemek, sinema veya tiyatroya gitmek   0,760  

Stres yaratan durumu düşünmemek   0,631 0,657 

Sorunları unutmak için kendini daha çok işe vermek   0,612  

İşin uzun dönemde yoluna gireceğine inanmak   0,438  
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Bartlett’s test of sphericity:       1386,591  p=0,000 

 

Veri setinin faktör analizine uygunluğu test etmek içim Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği 

testi ve Bartlett testi uygulandı, KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu ve Bartlett testide 0,05 önem 

derecesinde anlamlı olduğundan veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur. 
3.3. Değişkenlerin Farklılık Testleri (t-Testi ve ANOVA) 

İki değerli olan cinsiyet ve medeni hal değişkeni için t-testi; yaş, eğitim durumu ve çalışılan departman 

için anova testi uygulanmıştır.  
H1: Cinsiyetin stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 

yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

H2: Medeni halin stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 
yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

 

Tablo 6: Cinsiyet ve Medeni Hal Değişkenlerinin t-Testi Sonuçları 

p<0,05 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 6’dan ulaştığımız sonuçlara göre, cinsiyetin stres yaratan etmen olan özgüven eksikliği üzerindeki 

değerinin p<0,05’ten küçük çıkmasıyla hipotez kabul edilmiştir. Özgüven eksikliği,  kadınlar üzerinde %2,12 
oranı ile erkekler (%1,81)den daha fazla stres yaratan etmendir. Cinsiyetin diğer değişkenler üzerinde etkisi 

olmadığı görülmekte, kadınlar ve erkekler stres yaratan etmeni birbirinden farklı hissetmemektedirler. 

Medeni halin sadece stres durumundaki tepkinin faktörü olan kişisel tepki değişkeni üzerinde etkili 
olduğu görülmüş, bekârların evlilere oranla stres durumunda daha çok kişisel tepki gösterdikleri tespit edilerek 

hipotez kabul edilmiştir. Medeni halin diğer değişkenlerle arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

H3: Yaşın stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan 

yöntemler üzerinde etkisi vardır. 
H4: Eğitim durumunun stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için 

kullanılan yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

H5: Çalışılan departmanın stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için 
kullanılan yöntemler üzerinde etkisi vardır. 

 

 
 

 

 

Bağımlı Değişkenler 

Cinsiyet Medeni Hal 

t p t p 

Stres Yaratan Etmenler     

Çalışan Değeri -1,269 0,205 0,348 0,728 

Yönetim ve Çatışma -1,339 0,182 -0,685 0,494 

İş Yükü -0,471 0,638 0,049 0,961 

Özgüven Eksikliği -2,490 0,013 -0,061 0,951 

Stres Durumundaki Tepki     

Kişisel Tepki  -0,669 0,504 -2,658 0,008 

İşe Yönelik Tepki -0,253 0,801 -1,687 0,093 

Stresle Baş Edebilmek İçin Kullanılan Yöntemler     

Pozitiflik 0,061 0,951 -0,815 0,416 

Değişim 0,468 0,640 -0,591 0,555 

Stresten Kaçmak -1,649 0,100 -1,812 0,071 
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Tablo 7. Yaş, Eğitim Durumu ve Çalışılan Departman Değişkenlerinin ANOVA Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 
Yaş 

Eğitim 

Durumu 

Çalışılan 

Departman 

F p F p F p 

Stres Yaratan Etmenler       

Çalışan Değeri 1,190 0,314 2,438 0,048 1,135 0,339 

Yönetim ve Çatışma 1,091 0,119 2,910 0,022 0,815 0,603 

İş Yükü 2,201 0,089 3,210 0,014 1,347 0,214 

Özgüven Eksikliği 0,433 0,739 1,282 0,278 2,284 0,018 

Stres Durumundaki Tepki       

Kişisel Tepki  3,002 0,031 2,202 0,069 0,381 0,944 

İşe Yönelik Tepki 1,294 0,277 3,706 0,006 1,593 0,117 

Stresle Baş Edebilmek İçin Kullanılan Yöntemler       

Pozitiflik 2,607 0,052 0,832 0,511 0,534 0,849 

Değişim 0,446 0,720 0,682 0,605 2,036 0,036 

Stresten Kaçmak 0,592 0,621 1,878 0,115 0,518 0,861 

p<0,05 seviyesinde anlamlı 

 

Yaş değişkeni için yapılan anova testinde, yaşın sadece stres durumundaki tepkinin faktörü olan kişisel 
tepki değişkeni üzerinde etkili olduğu görülmüş hipotez kabul edilmiştir. 0-20 yaş aralığındaki çalışanların 

stres durumunda daha çok kişisel tepki verdikleri saptanmışken, 41-50 yaş aralığındaki çalışanların ise daha 

az tepki verdikleri tespit edilmiştir. Yaşın diğer değişkenlerle arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  
 Eğitim durumunda stres yaratan etmenlerden çalışan değerinin, yönetim ve çatışmanın, iş yükünün; 

stres durumundaki tepkiden ise işe yönelik tepki değişkeninin eğitim üzerinde etkili olduğu ve asıl etkiyi 

yaratan grubun lisans ve önlisans mezunları olduğu görülmüştür. Çalışılan departmanda ise stres yaratan etmen 

olan özgüven eksikliği ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntem olan değişim üzerinde etkisi olduğu 
görülmüştür. Stres yaratan etmenlerden özgüvenin güvenlik departmanında az, muhasebe departmanında ise 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Stresle baş edebilmek için kullanılan değişim değişkeninde teknik servisin 

%3,22 ile değişime kapalı, spor salonu departmanının ise %1,55 ile değişime en açık departman olduğu 
görülmüştür. 

 

3.4. Üç Grup Arasındaki İlişkinin (Korelasyonun) İncelenmesi 
Stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemler 

arasındaki ilişkinin ortaya konması yani bu üç kavram arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve aşağıdaki korelasyon katsayılarına ulaşılmıştır. 

H6: Stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepki ve stresle baş edebilmek için kullanılan yöntemler 
arasında ilişki vardır. 

Tablo 8. Korelasyon Katsayıları 

 Stres Yaratan Etmenler Stres Durumundaki Tepki 
Stresle Baş Edebilmek İçin 

Kullanılan Yöntemler 

Stres Yaratan Etmenler 1 ,549** ,251** 

Stres Durumundaki Tepki ,549** 1 ,043 

Stresle Baş Edebilmek İçin 

Kullanılan Yöntemler 
,251** ,043 1 

**p<0,01 seviyesinde anlamlı 

 

Stres yaratan etmenlerin ile stres durumundaki tepki değişkenleri arasında orta derecede bir ilişki varken, 

stresle baş etmek için kullanılan yöntemlerin değişkenleri arasında zayıf bir ilişki vardır.  
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Otel çalışanlarının stres durumunda nasıl tepki verileceği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı 

için stresin verdiği baskıyla tekrar hata yapacağını düşünmesi, çalışanında bunu tekrar stres yaratan etmen 
olarak hissetmesinden kaynaklanabilir. Çalışanların stresle baş etme yöntemleri açısından yeterince bilinçli 

olmayışı stres yaratan etmenlerle ve stres durumundaki tepki ile ilişkinin zayıf olduğunun kanıtıdır. Stresle baş 

edebilmek için kullanılan yöntemler ile stres durumundaki tepki arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Otel işletmelerinde müşterilerle doğrudan ilişki içinde olan işgörenlerin verimliliği, müşteri 

memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin stresten uzak, 
özgüvenlerini güçlendirici ve kendilerini rahat hissettikleri bir iş ortamında çalışmaları zorunludur. 

 Araştırmamızda, demografik özeliklerin otel çalışanlarında stres yaratan etmenler, stres durumunda 

verdikleri tepkiler ve stresle baş etmek için kullandıkları yöntemler üzerinde etkili olup olmadığına ilişkin 
yapılan analizler sonucunda, çalışanların cinsiyeti ve çalıştıkları departmanın özgüven eksikliği faktörü 

üzerinde; medeni hal ve yaşın kişisel tepki faktörü üzerinde; eğitim durumunun çalışan değeri, yönetim ve 

çatışma, iş yükü, işe yönelik tepki faktörleri üzerinde; çalışılan departmanın ise değişim faktörü üzerinde etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Stres yaratan etmenler, stres durumundaki tepkiler ve stresle baş etmek için kullanılan 
yöntemler arasında 0,01 seviyesinde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. 

“Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma” olarak adlandırdığımız çalışmamızda 

stres yaratan en önemli faktörün özgüven eksikliği olduğu, örgüt yapısının ve politikasının ise ikinci planda 
kaldığı görülmektedir. Çalışmamıza başlarken örnek alarak, aynı anket sorularını kullandığımız Orhan 

AKOVA ve Kerim IŞIK’ın “Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde 

Bir Araştırma” adlı çalışmasının sonucunda görülen stres yaratan en önemli faktörün örgüt yapısından ve 
politikasından kaynaklandığı görülmüştür. Sonuçları karşılaştığımızda, görülen bu farkın anketi uygulamış 

olduğumuz otellerin kıyı oteli olması ve mevsimlik özellik taşımasına rağmen, otel yöneticilerinin çalışan 

personeline verdikleri değerin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca anket çalışmamızda 

tesadüfi olarak seçilen beş otel işletmesinin uzun yıllardır bu sektörde yer almasının da çıkan olumlu sonuçların 
üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir.  

Sonuç olarak; stresi bir problem olarak görmek yerine işletmede doğabilecek daha önemli problemlerin 

habercisi olarak görüp, gerekli önlemleri almak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında rekabetin artması ile birlikte özellikle küresel zincir otellerde markalaşmanın 

önemi giderek artmaya başlamıştır. Bununla birlikte, küreselleşme, hava yollarında yaşanan teknolojik 
gelişmeler ve ülkeler arasındaki ticaretin artması, markalaşmayı otelcilik sektörü için daha da vazgeçilmez 

hale getirmiştir. Konaklama işletmeleri rekabetten geri kalmamak için her pazar kesimine (segmente) hitap 

edebilecek, çok çeşitli markalar oluşturmuşlar ve oluşturmaya devam etmektedirler. Price Waterhouse Coopers 
tarafından yapılan araştırmaya göre otelcilik sektöründe 300 adet marka bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

otel işletmelerinde markalaşmanın önemi ve Dünya’da ve Türkiye’de otel işletmelerinin markalaşma 

süreçlerini analiz etmektir. Bu analizin içerisinde konaklama işletmelerinde marka stratejileri, marka kimliği 

kişiliği, marka logosu, marka sadakati ve yasal kalite belgesi ve yönetimleri detaylı olarak araştırılmıştır.     
Anahtar sözcükler: Konaklama İşletmeleri, Pazarlama, Markalaşma 

 

 

BRANDING IN HOSPITALITY OPERATIONS 
 

ABSTRACT 

Branding has become very important for the hospitality operations because of the intense competition. 

Moreover, branding has become indispensable for hospitality companies because of globalization, technology 
advancement in airlines and improvements in international trade. Hospitality companies have created many 

brands for specific segments. According to a research conducted by Price Waterhouse Coopers, there were 300 

brands found in hospitality industry. The purpose of this study was to discuss the importance of the branding 
in hospitality industry and analyze branding processes of Turkish and International hotel companies. In this 

study, branding strategies in hospitality operations, logos in hospitality operations, brand loyalty in hospitality 

operations and total quality management in hospitality operations would be discussed intensely both in Turkey 
and in the world. 

Keywords: Hospitality Operations, Marketing, Branding  

 
1. GİRİŞ 

 
American Marketing Association tarafından marka şu şekilde ifade edilmiştir. “Satıcı veya satıcılar 

grubunun ürün ve/veya hizmetlerini tanıtmak ve rakiplerinden farklılaştırmak için tasarlanan bir isim, terim, 
işaret, sembol, tasarım veya bunların bir birleşimidir (Erdil & Uzun, 2010,p:5). Marka ismi, marka sembolü 

ve trademarklar marka kavramının en önemli içeriklerini oluşturmaktadır. Marka sembolü ise bir markanın 

hatırlanabilen design, işaret ve farklı renkler vb konuşulmayan bütün içerikleridir. Hilton tarafından kullanılan 

“H” harfi marka sembolüne örnek olarak verilebilir (Cunill, 2006). Marka adları ise “ürünün kimliği olmasının 
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yanında, ürünlerin temsil ettiği semboller ve anlamların zengin bir grubudur (Erdil & Uzun, 2010,p:19). 

Markaların oluşturulma amaçları, tüketici farkındalığını arttırmak  vemüşteri bağlılığını arttırmaktır. 
Özellikle ürün gruplarının olgunluk süreçlerinde, işletmelerin artan rekabette yaşayabilmek için markalara 

gereksinimleri vardır. 

Markalar, ürünlerin tüketiciler tarafından kolay bir şekilde tanınmasını sağlar. Bununla birlikte 
tüketiciler için bir marka ismi basit olmalı ve kolaylıkla hatırlanabilmelidir. Örnek vermek gerekirse, Western 

International Hotels ismini 1981’de Westin Hotels olarak değiştirmiştir (Cunill, 2006). Bir marka, bir ürünün 

ya da servisin misafir tarafından kalite simgesi olarak algılanır. New York’taki Waldorf Astoria Otel’i yüksek 

kalitenin simgesidir, Comfort Inn markası ise ekonomi sınıfına hitap eder. Marka sadece ürün ya da servis için 
değil, ayrıca şirketin imajı açısından da çok önemli misyona sahiptir. Küresel otel şirketleri için markalaşma 

çok önemlidir. Küresel olarak yapılan yatırımların %50’den fazlası, markalar ile belli bir bağlantısı vardır. 

Gelişen pazarlar küresel markaları kabullenmeye başladıkça bu oran daha fazla artacaktır (Lodging, 2010). 
Otel işletmelerinin küresel anlamda markalaşabilmeleri için markalarının kritik başarı faktörlerine ihtiyaçları 

vardır. Küresel otel şirketlerinin yıllık raporlarından, otelcilik dergilerinden ve franchising kontratlarından 

alınan verilere göre, otelcilikte markalaştırmayı oluşturan kritik başarı faktörleri şunlardır: Misafir Sadakat 
Programı, otelin konumu, rezervasyon sistemleri, revenue management sistemleri,teknoloji uygulamaları, 

odalarda kullanılan lüks malzemeler, markanın gücü, marka portfolyosu ve yönetim işletim sistemleridir 

(Olsen,Yeasun, Graf, Kyuho &Madanoglu,2005).  

Otel sahipleri içinde, markalaşma büyük şirketlerin sağladığı rezervasyon ve dağıtım kanallarını 
kullanma hakkına sahip olmak, bu kanalları kullanarak daha yüksek doluluk oranları ve günlük oda fiyatları 

elde etmektir (Lodging, 2010).  

Markalaşmanın bir diğer faydası da misafirlerin risk oranını düşürmesidir (Cunill, 2006). Ayrıca, 
markalaşma sayesinde, tüketiciler fiyatları kolay bir şekilde karşılaştırılmasını sağlarlar. Büyük otel şirketleri 

farklı segmentlere ulaşabilmek için farklı markalar meydana getirmişlerdir. Uzun dönemli misafir elde 

edebilmek için bu otel şirketleri yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak zorundadırlar. Otelcilikte markalaşma 

misafir için bir güven unsuru oluşturmuştur ve oluşturmaya da devam edecektir (Cunill, 2006).  
 

2. YÖNTEM 
 

Bu çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Dünyadaki küresel otellerin markalaşma 

stratejileri bu çalışmada ele alınmıştır. Bununla birlikte konaklama işletmelerinde marka kimliği, kişiliği 

analiz, marka logosu, marka stratejileri ve yasal kalite belgesi ve yönetimleri literatürde ayrıntılı olarak analiz 
edilmiştir.  

  

2.1. Konaklama İşletmelerinde Marka Stratejileri   

Rekabetin artmasından dolayı otellerde markalaşma çok önemli duruma gelmektedir.1990’lı yıllardan 

itibaren otel işletmeleri yoğun olarak markalaşmayı kullanmaya başlamışlardır. Price Waterhouse Coopers 

tarafından yapılan araştırmaya göre otelcilik sektöründe 300 adet marka bulunmaktadır (Dev C. S., 2012).  
Büyük otel şirketleri farklı segmentlere ulaşabilmek için farklı markalar meydana getirmişlerdir. Uzun dönemli 

misafir elde edebilmek için bu otel şirketleri yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak zorundadırlar. Otelcilikte 

markalaşma misafir için bir güven unsuru oluşturmuştur ve oluşturmaya da devam edecektir. Güçlü markalar, 

genel olarak her zaman daha fazla pazar payına sahip olurlar, misafirlerden her zaman daha yüksek fiyat talep 
ederler. Genellikle yatırımcılar için her zaman daha yüksek kazanç getirirler. Otellerin dünya çapında gelişme 

olanaklarını artırırlar. Markalar sadık müşteri kitlesi oluşturup, oteller için uzun dönemli sabit gelir getirmesini 

sağlamaktadır. Güçlü markaya sahip olan oteller, tedariklerini daha ucuza mal ederler (Cunill, 2006).   
Günümüzde, markasız oteller internet vasıtasıyla kolay bir şekilde pazarlanmaya başlamışlardır. 1970’li 

yıllardan başlayarak ürün geliştirme ve pazar araştırmaya çok önem verilmeye başlanılmıştır. Days Inn 

şirketinin başkanı pazarlama bilgisinin önemini belirtmiştir ve bu bilgiyi kullanarak misafir memnuniyetini 
arttırmıştır. Bu da doğal olarak şirketin finansal performansını arttırmasını sağlamıştır. 1970’li yıllardan 

başlayarak otel pazarlamacıları ürün geliştirmenin uzun dönemli şirket stratejisi olacağını belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte misafir tercihlerindeki değişimler, gelişen teknoloji ve artan rekabet ürün geliştirmenin 
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önemini daha da arttıracaktır (Dev C. S., 2012). Ayrıca, Marriott Otel Grubu, bağımsız markası olmayan oteller 

için Autograph Collection markasını oluşturdu ve bu otellere Marriott’ın rezervasyon arama motoruna giriş 
hakkı verildi (Dev, 2012). Bununla birlikte etkili bir marka yaratabilmek çok zorlu bir süreci içermektedir. İlk 

önce müşteri talebi tahmin edilmeli ve ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca rekabet analizi yapılmalıdır. 

Segmantasyonda çok önemlidir. Segmentleri doğru bir şekilde ayarlamak, segmentleri doğru bir şekilde analiz 
etmek ve segmentlere doğru stratejilerle ulaşmak gerekmektedir (Walker, 2006). Konaklama şirketlerinin bir 

misyon ve vizyon değerleri olması gerekmektedir. Hilton Grubu’nun vizyonu “Dünyayı konukseverliğin ışığı 

ve sıcaklığıyla doldurmak” tır. Misyon ise “En seçkin küresel otelcilik şirketi olmak - konuklar, ekip üyeleri 

ve mülk sahiplerinin ilk tercihidir. (Hilton Hotels Corporation, 2014). Hilton Hotel Grubu’nun çeşitli 
segmentlere hitap edebilmek için çeşitli marka grubu oluşturmuştur. Lüks segmentte, Waldorf Astoria ve 

Conrad Otel-Tatil Köyleri, upper-upscale segmentte Hilton Hotels and Resorts, Embassy Suites Hotels- 

Doubletree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Homewood Suites by Hilton upper segmentte yer almaktadır. 
Hampton ve Hampton2 Suites ise şirketin upper midscale segmentte yer almaktadır (Hilton Hotels 

Corporation, 2014).  

Konaklama işletmelerinde marka stratejilerine bir örnek vermek gerekirse, Intercontinental Grubu’na 
ait Even Hotels’i örnek gösterebiliriz. Bu otel markasını yaratırken en büyük amaç misafirlerin seveceği bir 

marka yaratmaktır. Mükemmel markaların net, farklı ve duygusal olması gerekmektedir. Interncontinental 

Hotel Grubu ilk markayı yaratırken, yeni markanın ne olacağını daha tam olarak tahmin edemiyorlardı. Tek 

bildikleri, sağlıklı yaşamı tercih eden 17 milyonluk bir nüfusun olduğu ve sağlıklı bir yaşam biçimi sunan 
otellere ek ücret ödeme yapmayı kabul etmekteydiler. Bu grubun en büyük özelliği besin değeri yüksek ve 

sağlıklı yiyecekleri tercih etmeleri ve seyahat ederken spor yapmayı ihmal etmemeleriydi. Sonuç olarak, bu 

pazar segmentine hitap eden Even Markasını yarattılar (Dev & Withiam, 2012).  
2011 yılında Accor grubu tarafından da, Ibis Styles ve Ibis Budget markaları ile ilgili yeni markalaşma 

stratejisi belirlediler. Sadece Ibis otel grubunun ismi Ibis olarak kaldı, Etap markasının ismi Ibis Budget ve All 

Seasons markasının ismi ise Ibis Styles olarak değiştirildi. 2012 yılında bu marka strateji değişikliğini çok 

farklı pazarlama promosyonları ile desteklemişlerdir. Bu yeni markalaşma stratejisinin amacı, ekonomi 
segmentinde en konforlu servisi sunabilmektir. En önemli yaptıkları iş ise otelleri renove etmek ve yatak 

kalitesini geliştirmektir. Ayrıca, genel alanlar tekrardan design edilecek, yeni yiyecek ve içecek menüleri 

hazırlanacak ve yeni teknolojiler kullanılmaya başlanacaktır. Accor Hotel Grub’unun bunu yapmasının amacı, 
ekonomi markalarını kuvvetlendirmek, misafir memnuniyetini arttırmak, müşteri sadakat programını verimli 

bir şekilde kullanmak ve bu markaları kullanarak otelcilik alanında küresel bir oyuncu olmaktır (HNN 

Newswire, 2011). 2015 yılında, Accor grubu Fairmont Hotel grubu markalarını alarak (Fairmont, Raffles and 
Swissotel) stratejik bir hamle yapmıştır. Bu stratejik hamlenin amacı, şirketin Airbnb, Booking.com vb 

şirketlere karşı kendisini korumak ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Asya’da daha kuvvetli bir duruma 

gelmektir. Bununla birlikte bu hamleyi yaparak Fairmont grubunun sahip olduğu seçkin misafirleri müşteri 

portföyüne katarak, Ibis ve Novotel gibi ekonomi sınıfı markalarına destek oluşturacaklardır (Dalia, 2015).          
Ritz Carlton özellikle markalaşma konusunda otelcilik sektöründe lüks segmentte çok önemli bir oyuncu 

olarak bilinmektedir. 25’i tatil köyü olmak üzere toplam dünyada 77 ülkede bulunmaktadır. Marriott Grubunun 

JW Marriott ve Bulgari Otelleri ile birlikte önemli lüks markalarından bir tanesidir. Ritz Carlton’ın pazarlama 
başarısının en önemli iki ayağına baktığımızda bunlardan birincisi eşsiz misafir hizmeti diğeri ise misafirlere 

yaşattıkları unutulmaz anılardır (Scholtz, 2014).  

Ritz Carlton’ın bunu başarmasının en büyük sebebi kendi çalışanlarına verdiği değerdir ve eğitimlerdir. 
Ritz Carlton’da yeni çalışmaya başlayan çalışanlar ilk yılda toplam 310 saatlik bir eğitim alırlar (Ford, 

Sturman, & Heaton, 2012). Bunu bizler hanımefendi ve beyefendilere hizmet eden hanımefendi ve 

beyefendileriz diyerek kendi çalışma kartlarında dikte ettirmişlerdir. Bu çalışma kartlarında Ritz Carlton Altın 

Standart bilgileri, credo, ilke söz, three steps of service ve 20 Ritz Carlton ana prensibi sıralanmaktadır 
(Walker, 2006).  

Dijital pazarlamada da otelcilikte, markalaşma için kullanılan stratejilerden bir tanesidir. Accor Hotel 

grubu dijital değişim projesine 30 Ekim 2014’te başlamıştır. Bu planın amacı, dijital teknolojiyi kullanarak 
misafir deneyimini ve otel operasyonları kalitesini yükseltmektir. Şirket dijital pazarlama için €225 milyon 

bütçesi ayırmıştır. Misafirler mobil aplikasyonları sadece rezervasyon yapmak için değil, ayrıca konaklamaları 
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ile ilgili yorum bırakma ve misafir sadakat programlarını yönetmek için de kullanmaktadırlar. Bununla birlikte 

“Voice of Guest” programı ile bütün misafir anketlerinden, seyahat yorum sitelerinden müşteri 
deneyimlerinden daha fazla bilgi toplarlar. Bu programın CRM database programı ile direkt bağlantısı vardır. 

Bu bağlantılar sayesinde Accor grubu otelleri kişiye özel servis verebilirler (O'Connor, 2014). 

Marka Yayma konaklama işletmelerinde kullanılan diğer markalama stratejisidir. “Marka Yayma, 
mevcut ürün gruplarında küçük değişiklikler yapılarak veya farklı ürün gruplarındaki yeni ürün girişlerinde 

mevcut markanın adının kullanılmasıdır (Erdil & Uzun, 2010, s. 299). Ritz Carlton marka yayma konusunda 

doğru marka stratejileri uygulamaktadır. Ritz Carlton markasını Spa hizmetlerinde de kullanmıştır. Six Senses, 

La Praire ve ESPA markaları Ritz Carlton markası altında olan diğer markalardır. 15 farklı Ritz Carlton 
Otelinde golf sahası bulunmaktadır. Bununla beraber Ritz Carlton Destination Club markası altında devre mülk 

sektöründe de yer almaktadır. Bununla beraber Ritz Carlton’ın, Residences markasıyla Rezidans sektörüyle 

Dünya’nın başlıca şehirlerinde hizmet vermektedir. Ritz Carlton kendi sektöründe kazandığı bu deneyimleri, 
Ritz Carlton Liderlik Merkezi vasıtasıyla diğer sektörler ile de paylaşmaktadır (Ford, Sturman, & Heaton, 

2012).  

 
2.2. Konaklama İşletmelerinde Marka Değeri 

Konaklama işletmelerinde marka değeri çok önemlidir. Pazarlamacılar ve araştırmacılar markanın 

değerini hesaplayabilmek için çeşitli perspektifleri kullanmaktadır. Marka değerini oluşturan üç tane parça 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, tüketicinin bir markaya karşı tutumudur. Bir markanın değeri misafirin 

gözünde ne kadar yüksekse, bir işletme kendi ürününü o kadar daha pahalıya satabilir. Bir markanın değeri ne 

kadar düşükse, o firmanın pazarlama faaliyetine daha olumsuz davranmaktadır. Bir marka birbirlerinden ve 
diğerlerinden bir fark yaratmıyorsa, müşteri onu alelade olarak tanımlar. Rekabet sadece fiyat üzerinden 

yapılır. Havayolları, bunun için çok iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Konaklama işletmelerinde marka değeri 

en yüksek olan şirketlerden biride Ritz Carlton olarak gösterilir. Daha öncede bahsedildiği gibi bunu kendi 

çalışanlarına iyi bir eğitim vererek başarı sağlamışlardır. Ritz Carlton’da kalmış olan misafirlerine verilen 
ankete göre, bu misafirlerin %95’i kaldıkları otellerden olağanüstü anılar yaşamışlardır (Kotler, Bowen, & 

Makens, 2010). Bunlardan ikincisi misafirlerin marka hakkındaki bilgisidir. Marka bilgisi, bütün misafirlerin 

bir marka ilgili düşünceleri, hisleri, imajları ve tecrübeleridir. Bundan faydalanabilmek için Starwood Otel 
Grubu’na ait Westin otel grubu marka sloganı olarak yenilenmeyi (Renewal) kullanmıştır. Westin otellerine 

gelen her misafir bitkisel çaylarlar, mumlar ve hafif müzik eşliğinde karşılanmışlardır. Bununla birlikte 

Westin’in sunduğu yataklar cennetten gelen yataklar olarak sunulmuş ve Amerika’daki ünlü mağazalarda 

satılmaya başlamıştır. Marka değerini oluşturan son faktörde pazarlama ile ilgili tutumlar, davranışlar ve 
tercihlerdir. Marka değeri yüksek olan firmalarda müşteri bağlılığı daha yüksektir. Konaklama sektöründe Ritz 

Carlton bunu başaran ender firmalardan bir tanesidir. Ritz Carlton misafirlerinin %90’ı Ritz Carlton’a tekrar 

tekrar tercih etmeye devam etmektedir. Yüksek fiyatlarına rağmen, zincir %70’lik bir doluluk oranı 
yakalamıştır (Kotler, Bowen, & Makens, 2010). 

 

2.3. Konaklama İşletmelerinde Marka Kimliği Kişiliği 

Konaklama İşletmelerinde, marka kimliği/kişiliği markanın başarı olmasında çok önemli etkenlerden 

bir tanesidir. İyi bir marka oluşturabilmek için en önemli faktörlerden bir tanesi hedef kitleyi tanımlamaktır. 

Daha sonra bu kişilerin ne istediğini bilmektir. Tüketicilerin ne istediğini öğrendikten sonra bu kişiliklerin 

profilinin oluşturulması gerekmektedir. Bundan sonra bu tüketici profillerine uygun markalar yaratmaktır 
(Erdil & Uzun, 2010). 

Marriott, bünyesinde bulunan Edition markası hippi designi ile farklı pazarlara ulaşmışlardır. Edition 

Markası, tahmin edilmez, kişiye özgü ayrı tarzı olan bir oteldir. Her otelin kendine özgü bireyselliği, 
otantikliği, orijinalliği bulunduğu şehirlerin kültürel ve sosyal olgularını yansıtır. Edition zincirine ait oteller 

birbirinden farklı olmasına rağmen, markanın birleştirici estetiği yaklaşımında ve görünüşünden ziyade 

modern yaşama karşı tutumudur. Edition markası yaratıcısı ünlü otelci ve gece kulübü (Ritz Carlton, tarih yok) 
işletmecisi Ian Schrager tarafından dizayn edilmiştir. Mr. Schrager’in rolü, yaratıcı danışman ve yaşadığı 

tecrübeleri markanın konsepti, designi, programlaması ve pazarlaması için kullanmıştır. Onun dahi fikirleri, 

diğer markalara karşı rekabetsel bir avantaj sağlamıştır (Edition Hotels, 2015). 
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2.4. Konaklama İşletmelerinde Marka Logosu 

Konaklama işletmelerinde markanın logusu markanın hatırlanabilmesi için çok önemlidir. Ritz Carlton 

logosu bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  Ritzcarlton logosu iki kısmın birleşiminden oluşmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi İngiltere Kraliyet ailesini temsil eden taç, diğeri ise mali destekçiyi temsil eden aslan 

olarak belirlenmiştir. Logo, Ritz Carlton’ın kurucusu olan Cesar Ritz tarafından design edilmiştir. 1920’lerde 

Atlantic City ve New York’taki Ritz Carlton’da aynı logolar otellerinde bulunmaktaydı. Avrupa’da ise 

durumlar biraz daha farklıydı. Ritz Londra’da sadece aslanı içermektedir.  Ritz Paris ise sadece taca yer 
vermekteydi. Ritz Carlton Boston açıldığında, New York Carlton Yatırım şirketinden Carlton isminin 

kullanılması için gerekli izinler alınmıştır (Ritz Carlton, tarih yok).  

 
2.5. Konaklama İşletmelerinde Marka Sadakati 

Marka, her zaman otel endüstrisi için çok önemli olmuştur. Özellikle otel endüstrisinde rekabetin 

artması, markalandırma stratejilerini çok önemli bir boyuta getirmiştir. Marka sadakatini oluşturabilmek için 
misafirle iletişim halinde olmalı, misafire katma değeri yüksek ürünler sağlamalı, yüksek kalitede servis 

sağlanmalı, misafirlerin alma alışkanlıklarına göre doğru segmentasyon yapılmalı, en yetenekli çalışanlar 

şirkette çalışılmaya motive edilmeli, database pazarlaması kullanılmalı ve müşteri sadakat programından 

azami ölçüde faydalanmalıdır (Patricia, 2009). Holiday Inn otelcilik sektöründe bilinen ilk markadır. Kendi 
marka ismini kullanarak seyahat eden misafirlerine standart servis standartları, tecrübesi ve bağlılığı garanti 

etmiştir (Patricia,2009). 1965’te Holiday Inn tarafından kullanılmaya başlayan Holidex programı no show 

sayısını ve overbook oranlarını azaltmıştır (Dev, 2012). Farklı segmentlere ulaşabilmek ve farklı misafirlerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, Holiday Inn Crowne Plaza markasıyla yüksek segmente hizmet 

etmeye başlamıştır. Bu markalaşma stratejisi Holiday Inn’in doluluk oranlarını ve gelirlerinin artmasına sebep 

olmuştur (Seacord, 1996).   

Marka bağlılığı, oteller için çok faydalıdır çünkü sadakat sahibi müşterilere hizmet etmek daha kolaydır 
ve onlara işletmelere daha fazla gelir getirirler. 1990’larda pazarlamanın en önemli iki kavramı misafir 

memnuniyeti ve misafir sadakati olmuştur. Marriott Otelleri’nin yönetim kurulu başkanı bir müşteriyi otele 

getirmenin maliyeti $10 olmasına rağmen bir misafiri elde tutmanın bedeli sadece $ 1 dır. Yapılan çalışmalara 
göre sadık müşteriler diğer misafirlerden daha az fiyatı önemserler. Bununla birlikte yiyecek ve içecek için 

daha fazla harcarlar (Dev, 2012). Bununla birlikte yapılan bir araştırmaya göre, bir markaya bağlı kalan bir 

misafirden elde edilen kar, diğer misafirlere oranla dokuz kat daha azdır    
Holiday Inn, Crowne Plaza ve Intercontinental gibi markaları kullanarak 1996 yılında, Amerika’daki iş 

(business) pazarın %34’ünü ele geçirerek zincir oteller arasında bir numara olmuştur. Holiday Inn, grubu daha 

sonra Intercontinental grubu çatısı altına girmiştir. Intercontinental Grubu (IHG) güçlü markaları ile dünyada 

yaklaşık 100 ülkede faaliyet göstermektedir. IHG otel grubu ile 9 markasıyla lux otellerden tatil köylerine 
kadar hem işadamlarına hem de ailelere hizmet etmektedir. Bu dokuz marka sırasıyla InterContinental Hotels 

& Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels and Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge 

Suites, Candlewood Suites, Hotel Indigo, EVEN Hotels, and HUALUXE Hotels & Resorts’tur (Patricia, 
2009).  

Bununla birlikte Intercontinental Hotel Grubu, dünyadaki en yaygın otel sadakat programlarından biri 

olan, IHG Rewards (Sadakat) programı ile dokuz markayı güçlendirmekte ve birbirine bağlamaktadır 
(InterContinental Hotels Group Plc SWOT Analysis (2014). Dünya’da IHG Rewards programınızı 77,4 milyon 

kişi kullanmaktadır. Güçlü markaları ve sadakat programı ile otel grubu değişik misafirlerine değişik 

segmentteki otellerini satabilmektedir. Bununla birlikte marka bilinirliğini kullanarak değişik misafir 

kitlelerine ulaşabilmektedir (Intercontinental Hotels Group, 2014).   
Accor Otel Grubunun da müşteri sadakat programı vardır. Le Club sadakat programı ile misafirleri 

uzun dönemli ilişki kurmaları sağlanmıştır. 2700 Accor Oteli bu programa katılmaktadır. Accor otel grubunun 

gelirlerinin %25’den fazlası LeClub Accor hotel üyelerinden gelmektedir. Bu programı üye olanlarının %74’ü 
Accor’un direkt kanalını kullanmışlardır (Accor, 2015).    
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70 ülkede faaliyet gösteren Marriott Otel Grubu’nun, lüks segmentte üç tane önemli markası 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, JW Marriott, The Ritz Carlton ve Bulgari Hotels and Resorts. Değişik 
segmenttede çeşitli markaları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, AC Hotels by Marriott, SpringHill Suites, 

Courtyard by Marriott, while Fairfield Inn & Suites and TownePlace Suites, Renaissance Hotels, Autograph 

Collection, and Edition’dır.  
Marriott Hotel Grubun’da Marriott Rewards ve The Ritz Carlton Rewards programı ile müşterileri 

birebir iletişim sağlamaktadır. Program üyeleri puanlarını otel kalışlarında, uçak seyahatlerinde ve araba 

kiralama şirketlerinde kullanabilirler. 2013’de, toplam Marriott Rewards ve Ritz Carlton Reward üyesi 45 

milyondur. 2013 yılında Marriott Otelinde’ki konaklamaların %50’si Marriott Rewards üyeleri tarafından 
yapılmıştır (Marriott Hotels Group, 2014). Ritz Carlton golf sporunuda önemli katkı yapmaktadır. 15 Ritz 

Carlton otelinde golf sahası yer almaktadır. Bu golf sahaları golfün en önemli ismi olan Greg Norman, Jack 

Nicklaus ve Tom Fazio tarafından design edilmiştir. Bununla beraber Ritz Carlton Otel şirketi, Ritz Carlton 
Destination Club markasıyla lüks devre mülk sektöründe de adından söz ettirmektedir (Marriott Hotels Group, 

2014). 

 
2.6. Konaklama İşletmelerinde Yasal Kalite Belgesi ve Yönetimleri 

Ritz Carlton otel şirketi, marka bilinirliliğini 1992 ve 1999 yıllarında aldığı Malcolm Balridge National 

Kalite ödülü ile taçlandırmıştır. Amerika Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu ödül, otelcilik endüstrisinde 

sadece Ritz Carlton’a verilmiştir (Walker, 2006). Bu ödülün kriterleri sırasıyla Liderlik, Stratejik Planlama, 
Misafir ve Pazarlama konsantresi, Bilgi ve Analiz, İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi ve İş Sonuçlarıdır.  Ritz 

Carlton bu kriterlerde başarıyı sağlayarak hem müşteri memnuniyetini hem de misafir memnuniyeti 

arttırmıştır. Buda doğal olarak yüksek karlılık oranlarına sebep olmuştur (Walker, 2006). Ritz Carlton’ın bu 
başarıyı ulaşmasını sağlayan TQM (Toplam Kalite Yönetimidir). Servis alanında, toplam kalite yönetimini 

katılımcı bir programdır. TQM, bütün çalışanları motive eden, misafirlerin beklentilerini karşılayabilmek hatta 

geçebilmek için kullanılan bir çalışma standardıdır. Dikkat edilirse bizim endüstrimizde müşteri yerine misafir 

kelimesi kullanılmaktadır. Toplam kalite yönetimi sürekli devam eden bir süreçtir. Yöneticiler de iyi liderler 
olduğunda Toplam Kalite yönetimi daha verimli olarak çalışmaktadır. 

ISO 9001, kalite yönetimi sistemi, otelcilikte kullanılan en önemli sertifikalardan bir tanesidir. Oteller, 

IS0 9001 KYS kalite sistemini içeren, bu programın sağladığı sertifikaları alıp sistemlerini ona göre design 
ederlerse ve bunu sistemin denetçilerine kanıtlayabilirlerse bu sertifikayı alabilirler. ISO’nun merkez 

Brüksel’dedir ve bu sertifika Türkiye’de TSE tarafından satılmaktadır (Tütüncü, 2013). ISO 9001 kalite 

sertifikası olan şirketler iç ve dış pazarda rekabet avantajı kazanırlar (Tütüncü, 2013). 
ISO 14001 belgesi, özellikle çevre yönetimi konusunda işletmelerin gündeme alması gereken 

belgelerden bir tanesidir. 1993’te Rio konferansında belirlenen ISO 14001 belgesi kriterleri Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü tarafından deklare edilmiştir. Bu belgeyi alan,  ilk ekonomik otel zincirinin, Ibis 

otelleri olduğu, şirketinin yetkilileri tarafından belirtilmiştir (Atay & Dilek, 2013).  
Hilton Otel Grubu’da kaliteye önem veren bir otel grubudur. Kalite yönetiminde ve çevre 

standartlarında yaptıkları ilerlemeler ile Hilton Worldwide ve 10 Hilton otel markası, toplam kalite yönetimi 

kapsamında ISO 9001 sertifikası ve çevre koruma yöntemleri kapsamında ISO 14001 sertifikası almışlardır. 
Hilton şirketi, ISO’nun belirlediği kriterleri prosedürlerine ve sistemlerine entegre ederek kazanmışlardır. 

Hilton Worldwide’ın sertifikasyonu süresince, Dekra şirketi bir sürü denetleme yapmış ve bu denetlemeleri 

gelecekte de yapmaya devam edecektir. Hilton grubunun ISO 14001 sertifikasını almasının sebebi, 
uyguladıkları Lightstay programıdır. Global marka standardı olan Lightstay programı ile katılımcı oteller 

yaptıkları faaliyetleri ölçümlerler, kontrol ederler ve ekonomik performanslarını artırmaya çalışırlar. 

Bu sertifikayı ve diğer sertifikaları alabilmek için otellerin çeşitli ön çalışmaları yapması 

gerekmektedir. Öncelikle oteller bu kalite belgesini alarak gerçekçi hedefler belirlemelidir. Bunlar, daha 
verimli ve yararlı olmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya pazar payını artırmak vb. Diğer paydaşların 

beklentilerini bilmekte çok önemlidir. Bu diğer paydaşlar müşteriler ve son kullanıcılar, çalışanlar, tedarikçiler, 

pay sahipleri ve toplumdur. Bu kalite belgeleri hakkında web sitelerine ve diğer kaynakları tarayarak bilgi 
edinin. Mevcut sistemle yeni alacağınız kalite sistemi arasındaki farkı belirleyin  (Tütüncü, 2013).  
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3. SONUÇ 

 
Bu çalışmada konaklama işletmelerinin pazarlama stratejileri tartışılmıştır. Giriş bölümünde 

markalaşma ile ilgili çeşitli kavramların tanımları yapılmıştır. Literatür tarama kapsamında küresel konaklama 

şirketlerinin markalaşma stratejileri analiz edilmiştir. Bununla birlikte konaklama işletmelerinde marka 

bağlılığının çok önemli olduğunu, bunun içinde otel şirketleri için sadakat programlarını efektif bir şekilde 
kullanmaları gerektiği anlaşılmıştır. Otellerin özellikle çevre konusunda aldıkları kalite ödülleri marka değerini 

önemli bir katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Otellerin aldığı çeşitli kalite belgeleri toplam kalite yönetim 

programlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerekmektedir.   
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ÖZET 

Kırsal turizm, kırsal alanların kalkınmasının en önemli araçlarından birisidir. Kırsal turizmle ilgili 
literatür incelendiğinde hem kırsal alan tanımlamalarında hem de kırsal turizmin tanımlamalarında evrensel 

bir tanımlamanın olmadığı görülmektedir. Ayrıca kırsal turizm faaliyetleri ile kırsal alan nüfus değişimleri 

arasında bir ilişki olup olmadığı da çalışmanın diğer bir sorunsalıdır. Buradan yola çıkarak, bu araştırmanın 
amacı literatürde yer alan kırsal alan ve kırsal turizm tanımlamalarındaki farklılıkları belirleyerek, Dünya 

Bankası raporlarından elde edilen veriler (1980-2014) doğrultusunda kırsal turizmin gelişmiş olduğu ülkelerle, 

gelişme yaşanmayan ülkelerin kırsal alanlardaki nüfus değişimlerinin neden ve etkilerini ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda çalışma bir literatür taraması olup elde edilen birincil verilerin sebepleri, ikincil verilerle 
yorumlanmıştır. Türkiye’de 20000’den az nüfusa sahip yerler olarak tanımlanan kırsal alanlar, Avustralya, 

Danimarka, Norveç, Hindistan, İtalya, İspanya, İsviçre,  Avusturya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle 

farklılıklar arz etmektedir. Aynı durumun kırsal turizm tanımlamalarında da karşımıza çıktığı ve ülkeler 
arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan bir başka analiz sonucunda kırsal turizm’in başarı ile 

uygulandığı ülkelerin kırsal nüfuslarında artış, toplam nüfus içerisinde ki kırsal nüfus oranında ise  % 4 (-,+) 

civarında bir değişim yaşanmıştır. Diğer bir yandan kırsal turizmin gelişmediği yerlerde ise farklı sebepler 
(hükümet baskıları, savaş durumu, sanayileşme ve teknoloji vb.) olmakla birlikte kırsal nüfus oranının azaldığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Kırsal Turizm, Gelişim 

 

RURAL TOURISM AND ITS CURRENT STATE IN THE WORLD WITH 

REGARD TO RURAL AREA DEVELOPMENT 
 

ABSTRACT 

Rural tourism is one of the most important means of development of rural areas. It can be seen through 

the literature review of rural tourism that no universal definition exists regarding the definitions of both rural 
areas and rural tourism. Besides, whether a relationship exists between rural tourism activities and population 

exchanges in rural areas is another research problem. From this point of view, the purpose of this study is to 

determine the differences in the literature regarding the definitions of rural area and rural tourism and to reveal 
the causes and effects of population exchanges in rural areas located in countries where rural tourism is 

developed and those where rural tourism is not developed, in accordance with the data obtained from World 

Bank reports (1980-2014). In this context, this study is a literature review and the causes of the primary data 
have been interpreted via secondary data. Rural areas in Turkey, defined as locations with a population of 

lower than 20000, are different from those in countries such as Australia, Denmark, Norway, India, Italy, 

Spain, Switzerland, Austria, Canada and New Zealand. It has been found out that the same situation appears 
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in the rural tourism definitions and there are differences among the countries. Another analysis revealed that 

there was an increase in the rural population of the countries where rural tourism was successfully implemented 
and there was an approximately 4% (-,+) change in the ratio of rural population in the total population. On the 

other hand, it was discovered that the rural population in places where rural tourism was not developed 

decreased though for various reasons (government pressure, state of war, industrialization and technology, 
etc). 

Keywords: Rural Area, Rural Tourism, Development 

 

1. GİRİŞ 
 

Gelişmiş dünyanın kırsal bölgelerdeki nüfus azalması, ekonomik farklılık ve değişimler ve toplumsal 
yenilenme sorunları evrensel konulardır. Bir yüzyılı aşkın süredir, sanayileşme ve kentleşmenin güçlü 

eğilimleri kırsal toplumun ekonomik ve siyasi konumunu sürekli değiştirmiştir. Son 40 yıl içinde bu eğilimler 

yoğunlaşmış ve tarım gelirleri reel bazda azalmıştır. Teknolojik değişikliklerle azalan tarımsal istihdam azalan 

gelir ile birleşmiştir. Bunu takiben, kırsal bölgelerdeki hizmet sunumu da azalmıştır; mağazalar, okullar, iş 
alanları, idari hizmetler ve ulaşım olanaklarının sayıları ve temel hareketlilik azalmıştır. Ayrıca kırsal nüfus 

yaşlandı ve nüfusu azaldı. Birçok küçük kasaba ve köyler artık canlılığı korumak için mücadele etmektedir. 

Tüm dünyada yerel, bölgesel ve merkezi devlet kurumları bu sorunları gidermek için değişik müdahalelerde 
bulunmaktadır. Doğa ve manzaranın korunması giderek daha önemli olarak görülmektedir. Tarihi binalar ve 

"geleneksel" kırsal toplumları daha dikkat çekmektedir. Biraz daha erişilebilir kırsal bölgelere, büyük 

şehirlerdeki yaşam koşulları hakkında mutsuz olan insanların bir nüfus akını olmuştur. Bu karşı şehirleşme 
olarak bilinmektedir. Fakat kırsal bölgelerin birçoğunda nüfus düşüşü halen önemli bir konudur (OECD,1994, 

s.6). 

19. yüzyılda bazı demiryolu şirketleri de yatırımlar yaparak gelişmekte olan kırsal turizm çeşidine 

hizmet vermiş ve kentsel alanlarda yaşayanların kırsal alana daha rahat ulaşabilmelerini sağlamayı 
amaçlamışlardır. Özellikle Alpler ve Amerikan ve Kanada Rockies dağları yapılan demiryolu yatırımları ile 

kırsal turizmin ilk öncüleri sayılabilir (Özkan, 2007).  

1990’lı yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde planlı ve programlı çalışma ve geniş katılımlı örgütlenme 
sonucu kırsal turizm önemli bir sektör durumuna gelmiştir. Örneğin, AB’ye üye ülkeler, 1991-1997 yılları 

arasında sadece tarım turizmi (agro-tourism) programlarını sübvanse etmek için 2 milyar $ harcamışlardır 

(Tagliabue, 1998). AB’de yapılan bir araştırmada, “tatile gidilecek bir yer seçerken tercih için en çekici 

noktalar neresidir?” sorusuna turistlerin %56’sı doğal harikaları (örneğin, mağara, şelale ve dağ gibi) görmek 
ve %37’si ise bozulmamış doğal bir çevre cevabını vermişlerdir (Anonim 1987’den Aktaran: Esengün, Akça 

ve Sayılı, 2002, s.4). Diğer araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 1990’lı yılların başında AB 

ülkelerinde (ortalama nüfusun) tatillerini kırsal alanlarda geçirenlerin oranı %25’e, dağlık alanlarda 
geçirenlerin ise %23’e ulaşması (Davidson, 1992) konunun önemi hakkında dikkate değer ipuçları 

vermektedir. 

Avrupa’da kırsal turizmde yol almış birçok ülke (Fransa, Avusturya, İtalya, Almanya, İngiltere, İrlanda, 
İsviçre, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, İskandinav ülkeleri vd.) bulunmaktadır. Kırsal turizm, bu 

ülkelerde iç turizm yanında, dış turizme de hizmet verir bir düzeye ulaşmıştır. Avrupa’da uzun yıllardan beri 

geleneksel biçimde iç turizm hareketi olarak sürdürülen kırsal turizm, her zaman kır ve kent kültürünü 

buluşturma görevini üstlenmiştir. Öte yandan birçok ülkede kırsal alanın turizmde kullanımı çok daha yeni 
olup, 1970’lerden sonra gündeme gelmiştir (Soykan, 2000, s.21-23).  

 

2.KIRSAL TURİZM 
 

Literatür incelendiğinde uzmanlar tarafından kırsal turizmin; çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, 

tarımsal turizm, eko-turizm (Akça vd. 2001, s.31), yumuşak turizm, yeşil turizm, özel ilgi turizmi, alternatif 
turizm, çevresel turizm (Yarcan, 1997, s.70) gibi farklı isimlerle ifade edildiği görülmektedir. Bunun sebebi 

uzmanlar arasında kırsal turizmin kapsamı konusunda ortak bir görüşün olmayışıdır. 
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Küçükaltan’a (1997) göre kırsal turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal 

yörelere ziyareti, buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekanlarda 
talep ederek ve yörede para artırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalardan doğan olaylar ve 

ilişkilerin bütünüdür. Kırsal turizm Yarcan’a göre daha çok çiftliklere ve doğaya yönelik olarak yapılan ve 

turistlerin çiftlik gezme, balık tutma, ata binme, trekking vb. etkinliklere katıldıkları turizm türüdür. Akça vd. 
(1999, s.31) ve Soykan’a (1999, s.68) göre ise; kırsal turizm, kırsal alanlardaki tüm turizm faaliyetleridir. 

Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalarda kırsal turizm, “amacı tarımsal ya da yerel değerlerle iç 

içe bulunarak hoşça zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek 

ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünüdür.” şeklinde tanımlanmaktadır (EC, 1999:151). 

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan turizm türlerinden biri olmasına rağmen birçok nedenden ötürü kırsal 

turizmin evrensel ve yeterli bir tanımını yapmak oldukça zordur (Soykan, 2006, s.73). Lang (1994) alanları 
kırsal olarak alan tanımlamanıza yardımcı temel özellikleri: nüfusun yoğunluğu, yerleşimin büyüklüğü, toprak 

kullanımı ve geleneksel sosyal yapılar olarak göstermektedir.  

Kırsal turizmi, bir kavram olarak algılayabilmek için onun bileşenleri tanımlanmalıdır ve aşağıdaki şema 
bunu açıklamaktadır (Şekil: 1): 

 

 
Şekil 1. Kırsal Turizm Kavramı (Kırsal Turizm Bileşenleri) 

(Kaynak: Cabrini, 2004). 

Cabrini kırsal turizm bileşenlerini; merkezde toplum olmak üzere, kırsal alanlar, kırsal yaşam, kırsal 
miras ve kırsal etkinlikler olarak 5 farklı boyutta bir araya getirerek tanımlamıştır. 

 

3. İLGİLİ LİTERATÜR 
 

Kırsal turizmle ilgili olarak yapılmış bazı çalışmalar incelendiğinde; 

Tchetchik vd. (2006, s.3),  kırsal turizmde, yerel kaynakları istihdam etmenin önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da Kırsal turizm veya alternatif olarak tarım turizmi hızla 
büyüyen bir işkolu olup, yıllık büyüme oranı % 6 olarak ifade edilmiştir. Birçok kırsal alanda  kırsal turizm 

kırsal nüfus için önemli bir geçim kaynağıdır (Tchetchik, vd., 2008, s.553). 

Kırsal turizmin gelişiminde başarılı örneklerin temel özelliklerinin incelendiği diğer bir araştırmada, 

Wilson vd. (2001, s.14) yerel girişimcilerin yaygın olarak turizm gelişimine katılımının önemine dikkat 
çekmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan temel özellikleri: 

“bileşik turizm ürününün geliştirilmesi, yerel liderlik yapısının bulunması, yerel yönetimin katkısı ve katılımı, 

yerel liderler ile girişimciler ve işadamları arasında koordinasyon ve dayanışma, turizm gelişimi ve tanıtımı 
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için teknik ve bilgi sistemleri desteği ve yaygın yerel halk desteğidir.” Doğan’a göre (2007, s.64), yerel gelişim 

politikalarının temel birleşenleri ise: fiziki alt yapı, duyarlı hükümet, toplumsal, ekonomik ve sosyo-kültürel 
gelişim olarak belirlenmiştir. 

Eren ve Aypek (2012), Türkiye’de yeni bir gelişim bölgesi olan Cumalıkızık köyünde yerel halkın 

turizme karşı tutumlarını inceledikleri araştırma sonucunda yerel halkın turizme yönelik tutumlarının olumlu 
olduğu, turizmin çevresel ve sosyo-kültürel açılardan bir olumsuzluk oluşturmadığını tespit etmişlerdir. Öte 

yandan yerel halk, yörelerinde turizm gelişimine rağmen kamu hizmetlerinde bir artış olmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca araştırma sonuçları katılımcıların neredeyse yarısının (%43.5) turizm sektöründe çalışan bir yakının 

olduğunu ve %20’sinin çalıştığını göstermektedir. Bu durum Cumalıkızık’da turizmin istihdam sağladığını 
göstermiştir. 

Ertuna vd.’nin (2012, s.65) Kastamonu’da yaptıkları çalışmada katılımcılar, kırsal turizmin gelişmesi 

için bir önderin, bir liderin gerekli olduğunu düşünenlerin karar alma süreçlerinde yer almaktan çok birilerinin 
önayak olmasını beklemektedir. Bu doğrultuda, bu grubun hem turizmin sonuçları ile ilgili olumlu algı 

seviyelerinin hem de katılımlarının daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

Akyol (2012, s.83), kırsal turizmde “Ev Pansiyonculuğu Modeli”nin gelişmesiyle birlikte, kırsal turizmde 
konaklama faaliyetleri artacağını, yöreye maddi ve manevi anlamda olumlu katkılar sağlayacağını ifade 

etmiştir. Chanchani, (2006, s.1)  sanayileşme ile başlayan köyden-kente göç sürecinin ve devamında turizm 

hareketlerinin kırsal alanlar üzerindeki değişimine katkıda bulunan faktörleri sıralamıştır. (Şekil 2.).  

Şekil 2’den anlaşılacağı üzere bir bölgede kırsal turizmin gelişimi iki koşula dayanmaktadır: Gelişimsel 
yararlar (iş tutma, yeni iş yaratılması, tarım destek, altyapı geliştirme) ve çevrenin korunması ve koruma 

(manzara ve doğa koruma). Bunun yanı sıra gelişimsel ve çevresel nedenlerden kaynaklanan, sosyal kriterler 

(kültürel yaygınlığın genişletilmesi, zenginleştirmesi ve ölen sanatları canlandırmak, yerel halk için zanaat 
formları ve sosyal etkileşim) aynı zamanda kırsal alanların gelişimi için motive edici faktörlerdir.  

 

 

Şekil 2. Tarım Uygulamalarındaki Değişim ve Turizm  

Tarım Uygulamaları Değişiklikleri (örn. makineleşme, yoğunlaşma, karışım) 

Üretim (Yiyecek) Fazlalığı              Çevresel etkiler Kırsal İşsizlik 

Kırdan Kente Göç 

Nüfus Azalması 

Kırsal Kalkınma Konularına Odaklanmak 

      Kırsal Hizmet Kaybı 

Ekonomi Ve Bireysel İş Çeşitlendirilmesi 

Üretimi Azaltmak için Hükümet 

Politikaları 

Çevrenin Korunmasını Sağlamak için 

Hükümet Politikaları 

                                  Turizm 
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Kaynak: Thomson Learning’den aktaran, Chanchani, 2006, s.1) 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
 

Araştırmanın amacı literatürde yer alan kırsal alan ve kırsal turizm tanımlamalarındaki farklılıkları 

belirleyerek, Dünya Bankası raporlarından elde edilen veriler (1980-2014) doğrultusunda kırsal turizmin 
gelişmiş olduğu ülkelerle, gelişme yaşanmayan ülkelerin kırsal alanlardaki nüfus değişimlerinin neden ve 

etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak, öncelikle literatür araştırmaya yer verilmiştir. 

Literatürden elde edilen kuramsal bilgilerin ışığında ikincil verilerin analizi gerçekleşmiştir.  
 

5. BULGULAR 
 

5.1. Ülkelere göre kırsal alan ve kırsal turizm tanımlarının incelenmesi 

Literatür incelendiğinde, kırsal alan ve kırsal turizm kavramlarının farklı yazarlar tarafından farklı 

tanımları söz konusu olduğu gibi, ülkeler bazında yapılan tanımlamalarda da farklılıklar söz konusudur. 

Ülkelere göre kırsal alan ve kırsal turizm tanımlarına bakıldığında, Kırsal alan ve Kırsal turizm tanımları 
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tablo 1 ülkeler bazında kırsal alan tanımındaki farklılıkları ortaya 

koymaktadır.  

Tablo 1. Ülkelere Göre Kırsal Alan Tanımları 

Ülkeler Kırsal Alan Tanımı Kaynak 

Avustralya 5000’den az nüfus. Sharpley J. and Sharpley, 1997 

Danimarka, Norveç, 

Hindistan, İtalya, İspanya, 

İsviçre,  

10000’den az nüfus. Chanchani, 2006 

Türkiye 20000’den az nüfus. DPT, 1982 ve IX. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı. 

İskoçya  

 

km² başına 100 kişiden daha az olan yerel 

otorite bölgeler. 

Şerefoğlu, 2009. OECD, 1998, 

s.22. 

İrlanda  

 

Toplam kırsal alan ayırımını en fazla 100 

yerleşim yeri ve 1500 kişiden az olan yerler.  

Avusturya, Kanada,  

Yeni Zelanda 

1000 kişiden daha az olan yerler. 

Yunanistan 2000 yerleşimciden daha az olan yerler. OECD, 1998, s.22. 

 

Ülkelere göre kırsal turizm tanımları ile ilgili literatür incelendiğinde burada da bazı farklılıkların olduğu 

Tablo 2’de görülmektedir. 
 

Tablo 2. Ülkelere Göre Kırsal Turizm Tanımları 

Ülkeler Kırsal Turizm Tanımı Kaynak 

Finlandiya Uzak mekanlarda yer alan kulübelerin ziyaretçilere 

kiralanması. 

Gürer, 2003 

Macaristan Sadece köylerde gerçekleştirilen yöreye özgü konaklama. Gürer, 2003 
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Hollanda  

 

Rotası belirlenmiş aktivitelere katılmak (Örn: Ata binmek, 

çiftliklerde kamp yapmak.) 

Gürer, 2003 

Yunanistan Geleneksel mobilyalarla döşenmiş odalarda konaklamak ve 

ev yapımı ürünlerle geleneksel biçimde beslenme. 

(Gürer, 2003), (Özkan, 

2007). 

Fransa Kırsal alanlarda yaşamı paylaşma. (Kiper, 2006). 

(Soykan,2006). 

İtalya Doğayla bütünleşme, sessizlik, manzara güzellikleri, yeni 

arkadaşlıklar kurmak ve geleneklere geri dönüş. 

(Cavaco’dan 1995 aktaran, 

Kiper, 2006).   

Türkiye Kırsal alanlarda yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik 

değerlerin üretimi ve tanıtımını ön planda tutan bir turizm 

türü. 

Gürer, 2003 

 
5.2. Bazı Dünya ve AB ülkelerinin Kırsal Alanlardaki Nüfus Değişimlerinin Analizi ve Önemi 

Dünya Bankası’nın raporlarından elde edilen veriler doğrultusunda kırsal turizmin gelişmiş olduğu 

ülkelerle, gelişme yaşanmayan ülkelerin 1980 yılı ile 2014 yılı verileri karşılaştırılarak bunun sonucunda kırsal 

alanlardaki yaşanan nüfus değişimleri Tablo 3 ve 4’te ortaya konmaya çalışılmıştır. Şu açıkça belirtilmelidir 
ki sanayileşme ile birlikte tüm dünya’da köyden-kente bir göç akımı olmuştur. Bu çalışma da; Dünya ve 

Avrupa kırsal nüfus oran değişimi ortalama olarak temel alınmış olup bu oranlara ve literatür verilerine göre 

analiz yapılmıştır. Diğer bir deyişle Dünya Bankası’nın raporlarından elde edilen veriler incelendiğinde 
neredeyse tüm ülkelerde kırsal nüfus oranı (oransal olarak 1980/2014) azalma göstermiş olup, bu çalışmada 

ortaya konmaya çalışılan Dünya ve Avrupa ortalaması temel alınarak bu ortalamaya göre ülkelerin ne durumda 

oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ortalamanın altında kalan ülkelerde turizmle ilgili neler 
yapıldığı, ortalamanın üzerinde kalan ülkelerin de durumları analiz edilerek neler yapılıp, yapılmadığı, bu 

duruma etki eden diğer sebeplerin neler olabileceği ve kırsal turizmin gelişimi için neler yapılması gerektiği 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Tablo 3 incelendiğinde Arap dünyasında yaşanan istikrarsızlıklar (Körfez Savaşı, Irak İşgali, İsrail-
Filistin arasında yaşanan savaşlar ve gerilimler, Arap Baharı, Süren iç karışıklıklar ve Birçok Terör Örgütü’nün 

varlığı), siyasi rejim, güvenlik, ekonomik kaygılar, eğitim ve turizmin az gelişmiş veya gelişmemiş olması 

kırsal nüfus oranının %55’ten % 42’ye düşmesinde etkili olabileceği söylenebilir. Bunun yanı sıra birçok etken 
söylenebileceği gibi, Arap Dünyası’nda kırsal nüfusun arttığı da (68,063,292) gözlemlenmiştir. Amerika kıtası 

ile ilgili (OECD,1994), raporu incelendiğinde raporda: "Alpler ve Amerikan ve Kanada Rockies dağları 

yapılan demiryolu yatırımları bu kıtada kırsal turizmin ilk öncüleri sayılabileceği belirtilmiştir. Öte yandan 

Amerika’nın Wyoming, Montana ve  İdaho eyaletlerinde kırsal turizmle uğraşan işletmelerin sayısı 1985 
yılında 5 iken 1992 yılında 90’a ulaştığı (Aydın, 2012, s.40), Fakat 90'lı yıllardan sonra kırsal alan nüfusunda 

azalmanın söz konusu olduğu görülmüştür. Amerika’daki kırsal nüfus değişimi dünya genelindeki nüfus 

değişimi oranının (-%14) altında kalmıştır. Yapılan bu çalışmaların bunda etkili olduğu söylenebileceği gibi 
bunun dışında da (tarım, hayat standartları, ekonominin iyi olması vb.) bazı etkenlerin olabileceği söylenebilir. 

Afganistan’da kırsal nüfus artmış; kırsal nüfus oranı ise azalmıştır. Savaşların (1979-1988 Sovyet-Afgan 

Savaşı, 2001- Afganistan Savaşı) etkisi, kentlerin çok gelişmemiş olması, eğitim faaliyetleri eksikliği vb. 
sebepler kırsal alanlarda ki kırsal nüfus değişimi dünya genelindeki nüfus değişimi oranının (-%14) altında 

olarak kalmıştır. Bu ülkelerde ki (Afganistan, Irak ve Suriye) kırsal nüfusun artışında ise, bu alanların küçük 

yerler olması ve belki de bunun sonucu olarak bu alanların daha güvenli olduğu algısı etkili olmuş olabilir. Bu 

yerlerde ki kırsal nüfus değişimleri ayrıca araştırılması ve incelenmesi gereken konulardır. Avustralya’daki 
Cape York Yarımadası’nın Melbourne ve Sydney kentlerinde sık sık yiyecek ve şarap olarak pazarlanan 

restoran destinasyonlarına talebin yüksek olması (Kivela ve Crotts, 2005) kırsal nüfus artışında etkili olmuştur. 

Bu tür destinasyonların varlığı ile turizmin kırsal alanlarda gelişmiş olması, kırsal nüfus oranındaki değişimin 
(-%4) dünya genelindeki nüfus değişimi oranının (-%14) çok altında kaldığı görülmektedir. 
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Brezilya’da tarımsal mordernleşme Cardoso rejiminin neoliberal stratejisinin kilit parçası olmuş ve 

MST’nin (Topraksız Kır İşçileri Hareketi) etkisinin artışı ve köylülerin büyüyen militanlığı ile bağlantılı olarak 
küçük çiftçileri ve köylüleri kırlardan göçe zorlamıştır (Petras, 2002). Bunun sonucu olarak kırsal nüfus 

oranındaki değişimin (-%20) dünya genelindeki nüfus değişimi oranının (-%14) çok üzerinde gerçekleştiği 

söylenebilir. Rusya’da ise kırsal alanlarda av turizmi gelirleri önemli paya sahiptir (Duran, 2012, s.50). 
Rusya’ya bakıldığında da kırsal nüfus oranındaki değişimin çok yüksek (-%4) olmadığı görülmüştür.  

Hindistan Turizm Bakanlığı 2002 yılında kırsal alanların sosyo-ekonomik fayda sağlaması için kırsal 

turizmi ülkenin birincil turizm ürünü olarak yayacağını belirtmiştir. Ve sonuç olarak kırsal alanlar turizm 

faaliyetlerinin önemli ölçüde gerçekleştiği yerler olmuştur. (Chanchani, 2006). Hindistan’da kırsal nüfus 
artmış olmasına rağmen kırsal nüfus oranı değişimi (-%9) olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkede de kırsal turizmle 

ilgili uygulanan devlet politikasının önemli katkıda bulunduğu söylenebilir. Çin’de Sanayileşme ve 

Teknoloji’nin etkisi ve uluslararası yatırımlar sonucunda bu alanlarda iş bulma imkanlarının artması ile kırsal 
nüfus oranı (-%35) ile oldukça azalmıştır. Çin’in kırsal nüfus oranı 2000 yılının başında % 65 (Kırsal Nüfus: 

815,608,155) iken 2014 yılında kırsal nüfus oranı %46 (Kırsal Nüfus: 621,970,693)  olmuştur. Özellikle 2000 

yılı sonrasında Çin Hükümetinin sağladığı teşvikler ve vergi kolaylıkları birçok uluslararası firmanın Çin’e 
gelmesini sağlamıştır. Bu politikanın sonucu olarak kentte iş bulma olanaklarının artması ile kırsal alanlardan 

kente doğru bir göç yaşandığı ifade edilebilir. Yeni Zelanda’da 1988 yılında toplam işletmelerin % 3’ünü 

oluşturan 1000 adet tarım işletmesi tarımsal faaliyete ek olarak kırsal turizme yer verilmiştir.  Yapılan 

araştırmalar sonucunda turizm sayesinde çiftçilerin gelirlerinde % 13-19 arasında bir artış olduğu belirlenmiştir 
(Erdoğan, 2002, s.200). Yeni Zelanda’nın coğrafyası da kırsal turizmin gelişiminde etkilidir. Ayrıca bunu 

filmler (“Yüzüklerin Efendisi” Üçlemesi) aracılığıyla başarılı bir şekilde tanıtmışlardır. 2003 yılında yapılan 

araştırmada Yeni Zelanda’ya gelen turistlerin %72’sinin “Yüzüklerin Efendisi” filmini izlediği ortaya 
çıkmıştır (Beeton, 2005, s.116). Bunların sonucu olarak Yeni Zelanda’da kırsal nüfus oranındaki değişim (-

%3) ile dünya genelindeki nüfus değişimi oranının (-%14) çok altında kaldığı görülmektedir. 

 

Tablo 3. Bazı Ülkelere Göre Kırsal Alanlarda Yaşayan Kişi Sayıları ve Kırsal Nüfus Oranları (1980-2014). 

Ülkeler 1980 2014 

Kırsal 

alanlarda 

yaşayan kişi 

sayısı 

değişimi 

(1980/2014) 

Değişim 

Toplam 

nüfus 

içinde 

kırsal 

nüfus oranı 

(1980) % 

Toplam 

nüfus 

içinde 

kırsal 

nüfus oranı 

(2014) % 

Toplam 

nüfus içinde 

Kırsal nüfus 

oran 

Değişimi 

(2014/1980) 

% 

Dünya 2679220661 3342082021 662861360 + 61 47 -14 

Arap 

Dünyası 
91723308 159786600 68063292 + 55 42 -13 

Amerika 59673829 59157550 -516279 - 26 19 -7 

Afganistan 11114398 23059372 11944974 + 84 74 -10 

Avustralya 2092141 2516093 423952 + 14 11 -4 

Brezilya 42039408 29430245 -12609163 - 35 15 -20 

Rusya Fed. 42049135 37502391 -4546744 - 30 26 -4 

Hindistan 537518506 857194567 319676061 + 77 68 -9 

Çin 791287529 621970693 -169316836 - 81 46 -35 

Yeni 

Zelanda 
515870 611988 96118 + 17 14 -3 

Irak 4707541 10502548 5795007 + 34 31 -3 

Suriye 4772915 9959900 5186985 + 53 43 -10 

Türkiye 24683835 20558658 -4125177 - 56 27 -29 

(Kaynak: The World Bank, 2015a ve 2015b ve 2015c’den derlenmiştir). 
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Türkiye’de ise yöresel zenginliği bulunan kırsal destinasyonlar sayıca fazla olduğu halde kırsal turizm 
henüz yaygınlaşmış ve kurumsallaşmış bir turizm çeşidi değildir. Kentlere yakın olan kırsal alanlarda 

günübirlik rekreasyon etkinlikleri dikkat çekerken, kırsal yerleşimlerde konaklamalı etkinliklere nadiren 

rastlanmaktadır (2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Sonuç Bildirgesi, 2012). Bu durum Türkiye’de kırsal 
nüfus oranındaki değişimin (-%29) dünya genelindeki nüfus değişimi oranının (-%14) çok üzerinde 

gerçekleşmesine sebep olmuştur.  Bu oranla Türkiye (-%29) tüm Avrupa ülkeleri ortalamaları üzerinde 

olmakla birlikte incelenen ülkeler içerisinde Çin’den (-%34) sonra en fazla kırsal nüfus oranının azalma 

gösterdiği ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tablo 4’e bakıldığında, Avrupa Birliği’nde ki kırsal nüfus değişim oranı (-%6) Dünya ortalamasının (-

%14) altında kalmıştır. Bunun sebebi olarak kırsal turizm politikaları ve yapılan olumlu düzenlemeler etkili 

olmuştur. Bazı kırsal alanların Avrupa’nın en dinamik alanları olduğu görülmekte, bunlar ülke ortalamasından 
yüksek büyüme gerçekleştirmekte ve istihdam yaratmakta başarılı olmaktadırlar.  

Avrupa’da bu gibi bölgelerin ortak özellikleri İncelendiğinde ise:  

Paylaşılan bir bölge kimliği ve sosyal uyum,  
Arzu edilen hedef noktalar etrafında odaklanma, 

Girişimci ortam, 

İyi eğitim düzeyi,  

Diğer komşu alanlarla işbirliği, 
Çekici bir kültürel ve doğal çevre, 

Avrupa’nın diğer kırsal alanları ile kurdukları işbirliği ile uygun bilgiye ulaşma imkânı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Rural Developments, 1997). 
Kırsal Kalkınma tedbirlerinin uygulanmasında her ülkenin öncelikleri farklıdır. Örnek olarak, Hollanda, 

Almanya ve İngiltere bu tedbirler yolu ile elde ettikleri kaynakları kırsal altyapıyı ve köyleri yenilemek üzere 

kullanırken, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde iktisadi faaliyet çeşitlendirilmesi ve KOBİ’lere destek 

daha baskındır (Rural Develpments, 1997). 
Tablo 4 incelendiğinde İspanya ve Fransa’nın önceliklerinin farklı olmakla birlikte; iki ülkede de kırsal 

nüfus oranındaki değişim (-%6) ile Avrupa genelindeki nüfus değişimi oranı (-%6) ile aynı seviyede 

gerçekleşmiştir. Bu değişim oranının dünya ortalamasına bakıldığında çok yüksek olmadığı görülmektedir. 
Diğer Avrupa Ülkeleri incelendiğinde (İrlanda ve Yunanistan hariç) hepsinin nüfus değişim ortalaması Avrupa 

genelindeki nüfus değişimi oranının (-%6) altında gerçekleşmiştir. Bu kapsamda kırsal nüfus değişim oranının 

(Almanya: -%2, Birleşik Krallık: -%4, İtalya: -%2, Avusturya: -%1, Yunanistan: -%9, İspanya: -%6, İrlanda: 
-%8) AB ülkelerinde farklılıklar gösterdiği görülmektedir. AB ülkelerinde ki kırsal turizmle ilgili yapılanlar 

incelendiğinde: 

Almanya, tarım sektörü ile turizm sektörü arasındaki ilişkileri, tarımın turizme getirdiği olanakları tarım 

sektörünün beklediği yararlarla en iyi bütünleştiren ülkelerden birisidir. Kırsal turizmin Almanya’da yaklaşık 
olarak 150 yıllık uzun bir geçmişi olup, 1873 yılında hizmetçiler ve 1914 yılında beyaz-yakalı olarak tabir 

edilen işçiler için mükafat tatillerinin uygulanması sonucu turizm orta gelirli vatandaşların yaşamının bir 

parçası haline getirilmiştir. Bu kişiler tatillerini kentlere yakın tepelik alanlarda kurulmuş köy ve kasabalardaki 
küçük otellerde ya da çiftliklerde konaklayarak geçirmişlerdir (Aydın, 2012, s.42). İngiltere’de kişilerin kırsal 

turizm ve günübirlik kırsal rekreasyonel etkinliklere katılma oranı çok yüksektir.  1991 yılı rakamlarına göre, 

her dört İngiliz’den üçü, kısa ya da uzun tatillerinde (boş zamanlarında) kırsal alanlara gitmiştir. Kırsal 
turizmde çiftliklerin kullanılması hayli yaygındır. 1990 yılında bu oran % 20’dir. Çiftliklerin  % 9.5’i tam 

konaklama hizmeti vermekte, % 5.5’i boş zaman etkinlikleri sunmakta ve % 4.5’inde ise binicilikle ilgili 

hizmetler verilmektedir. İngiltere’de kırsal alanlarda gerçekleştirilen bir diğer turizm türü de akarsu turizmidir. 

Ayrıca, İskoçyalılar çok sayıda ulusal ve bölgesel doğa parkını yeşil turizme açarak, hafta sonu yürüyüşçüleri 
ya da kısa süreli konaklamaya gelenler için sınırsız olanaklar sunmaktadır (Soykan, 2000). Birleşik Krallık’ta 

kırsal nüfus çiftliklerin turizme açılması ve halkın da kırsal etkinliklere katılma oranının yüksek olması 

sebebiyle fazla bir değişime uğramadığı söylenebilir. Soykan'a (2001) göre İtalya’da kırsal turizmin başarıya 
ulaşmasındaki yerel örgütlenme, özel sektör ile devlet arasında işbirliği, pazarı iyi tanıma, eğitim ve 

danışmanlık hizmeti, özel ürünler oluşturma, nitelikli sunum, çevre kalitesine önem verme ve nitelikli entegre 
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yönetim gibi unsurlar önemlidir. Ayrıca 1980’li yılların sonlarına doğru yeşil turizmin içinde tarım turizmi de 

gelişmiştir. Örnek olarak; Emilie Romagne’da, çiftliğin coğrafi konumu nedeniyle bağcılığın geliştiği bir 
yörede ve sanatsal-tarihsel kaynakları zengin yerleşmeler yakınında yer alması nedeniyle tarımsal turizm 

yapılmaya başlanmıştır. Genel olarak; İtalya’nın Alto Adige/Bolsano, Tuscany, Umbria, Puglia gibi farklı 

bölgelerinde de yapılan tarımsal turizm,  çiftlik ürünlerini en iyi biçimde değerlendirme aracı olarak 
görülmüştür (Soykan 2000). İtalya’da turizmin kırsal alanlarda gelişmesinin kırsal nüfus oranını koruduğu, 

köyden kente göçü büyük oranda engellediği ifade edilebilir. 

 

Tablo 4. AB Ülkeleri’nde Kırsal Alanlarda yaşayan Kişi Sayıları ve Kırsal Nüfus Oranları (1980-2013). 

Ülkeler 1980 2014 

Kırsal 

alanlarda 

yaşayan 

kişi sayısı 

değişimi 

(1980/2014) 

Değişi

m 

Toplam 

nüfus 

içinde 

kırsal 

nüfus 

oranı 

(1980) % 

Toplam 

nüfus 

içinde 

kırsal 

nüfus 

oranı 

(2014) % 

Toplam 

nüfus içinde 

Kırsal 

nüfus oran 

Değişimi 

(2014/1980) 

% 

Avrupa 

Birliği 

14531688

2 

12927309

9 
-16043783 - 31 25 -6 

Fransa 14754927 13710965 -1043962 - 27 21 -6 

Almanya 21260046 20146340 -1113706 - 27 25 -2 

Yunanistan 4075501 2445987 -1629514 - 31 22 -9 

İrlanda 1524395 1708920 184525 + 45 37 -8 

İtalya 18826343 19124072 297729 + 33 31 -2 

İspanya 10187536 9580230 -607306 - 27 21 -6 

Birleşik 

Krallık 
12118256 11389307 -728949 - 22 18 -4 

Avusturya 2612783 2908640 295857 + 35 34 -1 

(Kaynak: The World Bank, 2015a ve 2015b ve 2015c’den derlenmiştir). 

 

Avusturya ise, kırsal turizmin Avrupa’da en iyi şekilde organize edilerek yürütüldüğü ülkelerin başında 
gelmektedir.  Bu alanda çalışan örgütlerden birisine örnek olarak, 36 köyü içine alan “yeşil köyler” örgütü 

verilebilir. Yeşil köyler çatısı altındaki köylerin hepsi belirli standartlara göre seçilmiştir. Ekolojik standartlar 

(hava kalitesi ve gürültü, birinci  kalitede içme suyu, bisiklet parkurları, tarım ve ormancılığın gelişmiş olması, 
yerel çiftlik ürünlerinin satışı, boş zaman  etkinliklerinin çevre dikkate alınarak planlanması vb.), mimari 

standartlar (maksimum 3 kat, eski ve yeni konutların  uyumu vb.), sosyal ve turistik standartlar (köy nüfusunun 

en çok 1500 kişi olması, ikinci konutlar oranının % 25’i  geçmemesi, büyük oteller yerine küçük oteller, turizmi 
seven köy toplumu, turistlerin gereksinimlerini karşılayacak alt  yapı vb.) dır (Williams & Shaw 1996). 

Avusturya’da kırsal turizmin iyi bir biçimde organize edilmesi, kırsal nüfusun azalmamasında etkili olmuştur. 

Yunanistan’da ise son yıllarda baş gösteren ekonomik problemlerin ve kriz ortamının kırsal alanlardan şehre 

göçü tetiklediği söylenebilir. Yunanistan incelenen AB ülkeleri içerisinde kırsal nüfus oranının (-%9) ve kırsal 
nüfusun (-1,629,514) en fazla azaldığı ülkedir. İspanya’da da Fransa’da olduğu gibi iktisadi faaliyet 

çeşitlendirilmesi ve KOBİ’lere destek daha baskındır (Rural Develpments, 1997). Diğer Avrupa ülkeleri ile 
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karşılaştırıldığında Yunanistan (-%9) kadar olmasa da kırsal nüfus değişim oranı biraz daha (-%6) yüksektir. 

Diğer bir yandan İspanya’nın kırsal nüfus değişim oranı Avrupa genelindeki nüfus değişimi oranını (-%6) ile 
aynıdır. İspanya’da kırsal alanda karşılaşılan hızlı nüfus kaybını önlemek ve kırsal alandaki nüfusu 

sürdürülebilir bir seviyede tutmak için kırsal turizmin hızlı bir biçimde kabul edilmesi ve yeni kırsal ekonomi 

Avrupa’nın diğer kısmında olduğu gibi aile işletmelerine dayandırılması ve kırsal turizmle birlikte çiftlik 
etkinliklerinin ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İspanya kırsal turizmdeki 

gelişimini son 30 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olup 1994 yılında 1074 olan kırsal turizm işletmesi, her yıl 

artarak 2003 yılında 6534’e ulaşmıştır (Soykan, 2006; Aydın, 2012, s.42). 

Son olarak İrlanda’ya bakıldığında; Gastronomi turlarının yoğunlaştığı ülkelerden birisinin İrlanda 
olması ve İrlanda’nın geniş kırları ve tepeleri kırsal alanların kalkınmasında etkili olmuştur. (Kesici, 2012, 

s.35; Martab, 2012, s.13).  Her ne kadar İrlanda’da kırsal nüfus oranı azalmış (-%8) olsa da kırsal nüfusun ise 

arttığı (+ 184525) görülmektedir 
 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Kırsal alan ve kırsal turizmle ilgili tanımlar incelendiğinde genel geçer tek bir tanımın olmadığı 

belirlenmiştir. Bunun sebebi hem uzmanlar arasında kırsal turizmin tanımı, hem de ülkeler arasındaki kırsal 

alan tanımlaması konusunda ortak bir görüşün olmayışından kaynaklanmaktadır. 
Yapılan araştırmada kırsal alan tanımlamalarına bakıldığında Türkiye 20000’den az nüfusa sahip olan 

yerleri kırsal alan olarak tanımlarken; diğer ülkelerde (Danimarka, Norveç, Hindistan, İtalya, İspanya, İsviçre, 

Avustralya, İrlanda, Avusturya, Kanada, Yeni Zelanda, Yunanistan. bkz: tablo 1) kırsal alan tanımlamaları 
daha küçük nüfuslu (<10000) alanları tanımlamaktadır. 

Kırsal turizm tanımlamalarına bakıldığında ise Türkiye’deki tanımlamalarda “Geleneklerin yaşatılması” 

kısmının eksik kaldığı görülmektedir. Yunanistan’da yapılan kırsal turizm tanımlamalarında ise bunu görmek 

mümkündür.  Buna göre Yunanistan’da kırsal turizm: “Geleneksel mobilyalarla döşenmiş odalarda 
konaklamak ve ev yapımı ürünlerle geleneksel biçimde beslenme.” (Gürer, 2003;Özkan, 2007) olarak 

tanımlanmıştır. Geleneklerine bağlı bir toplum olarak Türkiye’de ki kırsal turizm tanımlamalarında da 

geleneklere vurgu yapılması ve aynı zamanda da geleneklerin canlı tutularak yaşatılmasını sağlamak ayrıca 
önem arz etmektedir.  

Dünya ve Avrupa ülkeleri incelendiğinde, kırsal turizmde yol katetmiş ve kırsal nüfus oranlarını 

ortalamalara göre iyi biçimde koruyan ülkelerin genelde Avrupa ülkeleri (Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, 

Avusturya) olduğu bununla birlikte (Avustralya, Rusya Fed., Yeni Zelanda) gibi ülkelerin de bu kapsamda 
örnek model olduğu söylenebilir. 

Cai ve Li’ye (2009, s.751) göre, 1994-1999 yılları arasında Avrupa kalkınma fonlarından 7,3 milyar 

Euro’nun kırsal bölgelerde turizmi geliştirmek için kullanıldığı tahmin edilmektedir. Diğer bir yandan, 
Avrupa’da kırsal turizm kapsamında 200 bin kayıtlı işletme ve 2 milyon yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yıllık 

12 milyar Euro turizm geliri oluşturmaktadır. Çarpan etkisiyle birlikte bu gelir 26 milyar Euro’ya kadar 

çıkmaktadır. Kırsal turizm, 500 bin kişiye istihdam oluşturmaktadır. Örneğin İngiltere’de kırsal turizmin yıllık 
miktarı 14 milyar dolar olup 380 bin kişiye istihdam oluşturmaktadır (Dettori vd., 2004, s.4). Bu durum kırsal 

nüfus oranlarını ortalamalara (Dünya: -%14, Avrupa: -%6) göre iyi biçimde koruyan Avrupa ülkelerinin 

(Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Avusturya) tesadüfî olarak korumadığını, bu kapsamda yapılmış 

yatırımların ve çalışmaların büyük oranda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Türkiye’de ise kırsal alanda yaşayanların tarım dışı istihdam olanakları oldukça kısıtlı olup, çalışanların 

sadece %37,4’ü tarım dışı sektörlerde çalışma imkânı bulmaktadırlar. Kırsal kadının tarım dışında iş olanağı 

yok gibidir. Kırsal alanda tarımda istihdam edilen kadınların çoğunun ücretsiz aile işçisi, erkeklerin de kendi 
hesabına çalışıyor olması, bu sektörde çalışanların %85 gibi büyük bir çoğunluğunun sosyal güvenlikten 

yoksun olması sonucunu doğurmaktadır.  Kırsal alanda tarım dışı iş olanaklarının sınırlı olması ve sektörün 

kendi kısıtları nedeni ile kırsal alanda yoksulluk yaygın durumdadır. Nitekim 2008 yılında Türkiye genelinde 
yoksul hanelerin oranı %13,52 iken, kırsalda yoksul hanelerin oranı %29,83’e çıkmaktadır (Olhan, 2011, s.3). 

TÜİK verilerine göre, 1927 yılında %76 olan köy nüfusu, 2007 yılında % 30’a düşmüştür. 2012 yılı verilerine 

göre ise 58,4 milyon kişi yani toplam nüfusun %77,3’ü şehirlerde yaşamaktadır (TÜİK, 2012). Dünya Bankası 
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istatistiklerine göre ise Türkiye nüfusunun %73’ü şehirlerde yaşamaktadır (The World Bank, 2015b). Diğer 

bir taraftan Eren ve Aypek (2012) tarafından Cumalıkızık köyünde yerel halkın turizme yönelik tutumlarını 
analiz ettikleri çalışma sonucunda, katılımcıların neredeyse yarısının (%43,5) turizm sektöründe çalışan bir 

yakının olduğu ve %20’sinin ise çalıştığı tespit edilmiştir. Bu durum kırsal alanda yaşayanların tarım dışı 

istihdam olanaklarını çeşitlendirme ve artırma açısından kırsal turizmin kırsal alanlarda önemini ortaya koyan 
bir çalışmadır. Türkiye açısından kırsal alanlardaki tarım dışı istihdam olanaklarının artırılması ve 

çeşitlendirilmesi kapsamında kırsal turizm faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye açısından 

kırsal alanlarda kırsal turizm faaliyetleri ile ilgili yatırım, teşvik ve projelerin geliştirilmesi ve özendirilmesi; 

kırsal alanlarda yoksul hanelerin oranını düşürme açısından bir fırsat olarak görülebilir. 
Çalışma sonucunda: 

- Savaşların ve istikrarsızlığın olduğu ülkelerde de kırsal alanlardaki nüfusun artmasına rağmen, kırsal 

nüfus oranının ise azaldığı (Afganistan, Irak, Suriye, Arap Dünyası). 
- Kırsal alanlara öncelik verilmeyen veya önceliği farklı olan ülkelerde de (Sanayileşme, iktisadi faaliyet 

çeşitlendirilmesi,) kırsal alanlardaki nüfusun korunamadığı ( Çin ve Kısmen İspanya, Fransa Türkiye ). 

- Kırsalda yoksul hane oranının yüksek olduğu ve tarım dışı iş olanaklarının sınırlı olduğu ülkelerde 
kırsal alanlardaki nüfusun korunamadığı (Türkiye) ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak; veriler incelendiğinde kırsal turizmin gelişmiş olduğu ülkelerde, kırsal nüfusun genelde 

arttığı, kırsal alan nüfus değişim oranının ise çok düşük seviyede (-% 1 ile 4 arasında) kaldığı ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma sonucunda görülmüştür ki kırsal turizm, köyden kente göçü engelleyen unsurlardan bir tanesidir. 
Bu çalışmada kırsal nüfus değişimleri turizmle ilgili literatür ve uzman görüşleri kapsamında irdelenmeye 

çalışılmıştır. Bunun dışında nüfus hareketlerinin tek sebebinin bu olmadığı, diğer ilgili tüm konuların yapılacak 

farklı çalışmalarda (Ekonomik sebepler, Savaşlar, Sosyal değişim, Sanayileşme vb.) ayrıca araştırılması ve 
incelenmesi önem arz etmektedir. 

İlgili literatür ve çalışma sonucunda; kırsal alanlarda, kırsal turizmin geliştirilmesi kapsamında 

söylenebilecek öneriler ise şu şekildedir: (Soykan, 2001, 2006; Aydın, 2012; Chanchani, 2006; Wilson vd. 

2001; Rural Develpments, 1997; Ulusal Teknik Ekip, 2011). 
- Kırsal Kalkınma tedbirlerinin hızlı bir biçimde uygulamaya konulması, 

- Kırsal altyapı ve köylerin yenilenmesine yönelik çalışmaların başlatılması, 

- Kırsal alanlarda tarım dışı istihdam olanaklarını artırmak için özellikle gençler ve kadınlar için eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve tarım dışı faaliyetlerde istihdam imkânlarının artırılması, 

- Eğitim fırsatlarının yaratılması, 

- Kırsal alanlarda farklı turizm çeşitlerinin araştırılarak en uygun turizm çeşidine karar verilmesi ve 
teşvikler sunulması, 

- Bileşik turizm ürününün geliştirilmesi,  

- Yerel liderlik yapısının oluşturulması,  

- Yerel yönetimin katkısı ve katılımının sağlanması,  
- Yerel liderler ile girişimciler ve işadamları arasında koordinasyon ve dayanışmanın oluşturulması,  

- Turizm gelişimi ve tanıtımı için teknik ve bilgi sistemleri desteği ile birlikte, yaygın yerel halk 

desteğinin alınması, 
- Tanıtımlarda geleneklere ve özlenen duygulara yer verilmesi. 

- Kırsal alanlarda ki yerel halktan konutlarını turizme açmak isteyenler için teşvikler verilmesi, 

- Çiftliklerin turizme açılması için teşvikler verilmesi, 
- Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan IPARD “Instrument for Pre-accession Rural Development” 

fonlarının etkin olarak ve tamamının kullanımının sağlanması ve özendirilmesi. 

- Kültürel yaygınlığın genişletilmesi, zenginleştirmesi ve geleneksel sanatların canlandırması için 

tedbirlerin ele alınması, 
- Çiftlik etkinliklerinin ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, 

- Pazarların iyi tanımlanması,  

- Eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi,  
- Eğitim düzeyinin iyileştirilmesi, 

- Özel ürünler oluşturması, 
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- Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım olanaklarının artırılması, 

- Somut ve somut olmayan kültürel varlıkların belirlenmesi,  
- Nitelikli sunuma önem verilmesi kırsal alan nüfusunun korunması açısından önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde kitle turizminin olumsuz etkisi, alternatif turizmin önemini giderek artmasını sağlamış ve 

insanlar doğaya daha saygılı ve dinlendirici özellikteki alternatif turizm türlerine yönelmişlerdir. Van Gölü 
çevresinde yer alan Bitlis ve Van illeri alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle 

Van Gölü ve çevresinin doğal çekiciliklerinin fazla olması bu bölgede alternatif turizm türlerinin sayısını ve 

potansiyelini arttırmıştır. Bölgenin göller, ırmaklar, dağlar, şelaleler vb. yer şekilleri açısından zengin olması 
ve buna ek olarak tarihi ve kültürel değerlerin yoğunluğu turist sayısını giderek arttırmaktadır. Bölgede 

alternatif turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin kullanılabilirliğinin belirlemek amacıyla 

iki şehirdeki konaklama işletmeleri yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan konaklama 
işletmeleri yöneticilerine göre bölgede, kültür turizmi, kış turizmi ve dağcılık, inanç turizmi, su sporları 

turizmi, konusunda büyük bir potansiyel bulunduğudur. Bu potansiyelin turizm açısından kullanılması, iyi 

durumda olmayan bölge ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır. Alternatif turizm türlerinin gelişimini 

engelleyen en önemli etkenler ise güvenlik sorunu, ulaşım yetersizlikleri ve tanıtımdır. En önemli turistik 
değerler, Selçuklu Mezarlığı, Urartu Kalesi, Akdamar Adası ve Nemrut Kriteri'dir. Ulaşımın kolaylaştırılması, 

konaklama imkanlarının geliştirilmesi ve tanıtım alternatif turizmin geliştirilmesi için önemli unsurlar olarak 

ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmeler ile elde edilen veriler değerlendirilerek, alternatif turizm ve 
potansiyelinin turizm açısından kullanılabilirliği konusunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, Van Gölü, Turizm işletmeleri 
 

 

ENVIRONMENT OF VAN LAKE ALTERNATIVE TOURISM AND 

TOURISM POTENTIAL IN TERMS OF AVAILABILITY  
 
 

ABSTRACT 

Today the negative effects of mass tourism, which enables increasing the importance of alternative 

tourism and people are more respectful of nature and they have turned to alternative types of tourism  in the 
restful property. The Bitlis and Van provinces located around the Van lake, have a significant potential for 

alternative tourism. In particular, because of having more of the natural charm of  Van Lake and its 

environment increases the number and potential of alternative types of tourism in this region. Being rich in 
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lakes, rivers, mountains, waterfalls, landforms and so on and in addition The intensity of the historical and 

cultural values are gradually increasing the number of tourists. Interviews were conducted with managers of 
accommodation businesses in the two cities to discovery of alternative tourism potential in the region and to 

determine the availability of this potential. According to managers of accommodation businesses who 

interviewed with that there is a great potential about cultural tourism, winter tourism and mountaineering, 
religious tourism, water sports tourism in the region. The use of this potential in terms of tourism is of great 

importance for the region's economy is not in good condition also. The most important factors that hinder the 

development of types of alternative tourism are safety problem lack of transport and promotion. The most 

important touristic values are graveyard of the Seljuk, Urartu Castle, Akdamar Island and Nemrut Crater. 
Making easy transportation, development of accommodation facilities and promotion have emerged as 

important factors to develop alternative tourism. It has been tried to reveal various results about the availability 

alternative tourism and its potential in terms of tourism by evaluating of the data obtained from the interviews. 
Keywords: Alternative tourism, Van Lake, Tourism businesses  

 

1. GİRİŞ 

 
Turizm, hem dünyada hem de ülkemizde son yıllarda hızlı gelişim gösteren ve ülke ekonomilerine 

büyük katkılar sağlayan önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Turizm, soyut ve stoklanamaz turistik mal ve 

hizmetleri sunan bir pazardır. Bazı ülkeler için ekonominin çeşitlenmesi, geleneksel ihracata bağımlılığın 

azaltılması anlamına gelmektedir. Turizm sektörü; ülkelerin tarihi, kültürel ve doğal miraslarına bir turizm arzı 
olarak yatırım yapılarak, turistik destinasyonların gelişmesinde önemli bir işlev görmektedir (Zhumagulova, 

2011). 

Çalışmamızın konusu olan alternatif turizm türleri son yıllarda hızlı bir gelişim göstermektedir. Bu 
gelişim yakın zamanda ülkemizde de etkisini göstermeye başlamıştır. Kıyı turizminden sıkılan turistler yeni 

beklentiler içerisine girmiş ve bu durum alternatif turizm türlerinin giderek önem kazanmasına etki etmiştir. 

Ülkemizin her tarafı farklı iklim koşulları, doğal kaynakları ve kültürüne sahiptir. Bundan dolayı alternatif 

turizm için büyük bir potansiyel söz konusudur. Van Gölü çevresi de alternatif turizm konusunda büyük bir 
potansiyele sahiptir. Hem büyük bir gölün varlığı hem de göl çevresinin farklı iklim ve yer şekillerine sahip 

olması, bu alanda alternatif turizm olanaklarını arttıran en büyük etkenler olmuştur. Geçmişten günümüze 

farklı kültürleri barındıran bir bölge olması da, bu alanda alternatif turizm çeşitliliğini arttırmaktadır. 
Çalışma genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alternatif turizm ve Van Gölü çevresi ile 

ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. Özellikle Van Gölü çevresindeki alternatif turizm değerleri tek tek 

incelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise bölgede faaliyet gösteren seyahat acentası ve konaklama 

işletmeleri yetkilileriyle görüşmeler yapılarak çeşitli sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.  
 

1.1. Alternatif Turizm 

Günümüzde turizm, gelir yaratıcı etkisi, sağladığı döviz girdisi ve istihdam yaratıcı özelliği ile dünya 
ekonomilerinin önemli sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. (Oktayer, vd, 2007). Günümüzde turizm, 

doğal kaynakları daha fazla kullanmakta olan rekreasyon faaliyetlerinden biri haline gelmektedir. Özellikle 

doğal kaynakların zengin olduğu bölgeler turizmin gelişimine olanak vermektedir (Kurmanbekov, 2009). 
Alternatif turizm geleneksel turizme tepki biçiminde, onun alternatifi olarak doğmuştur. Bu nedenle 

geleneksel turizm “hard-sert” olarak, alternatif turizm ise “soft-yumuşak” olarak nitelendirilir. Alternatif 

turizm; geleneksel, klasik kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, 

yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir turizm çeşididir (Ulusan ve Batman, 2010). 
Alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasını sağlayan temel etkenler ise, turizmin gittikçe artan 

olumsuz çevresel etkilerinin fark edilmeye başlanması, yeni turistik aktiviteler arayan turist sayısındaki artış, 

ekonomik ve çevresel etkenlerin giderek önem kazanması ve turizm pazarındaki genel eğilimlerin alternatif 
turizm çeşidine doğru kayması olarak sıralanabilir. Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme 

yoluna gitmiştir. Birinci kategori; doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmini içeren 

çeşitlerdir. İkinci kategori ise; birinci kategori ile ilişkili olarak kamp ve karavan turizmi, kış turizmi, kuş 
gözlemciliği, av turizmi ve golf turizmidir (Kılıç ve Kurnaz, 2010).  Alternatif turizm trendindeki büyüme 
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sadece boş zaman etkinliklerinde görülmemekte olup, farklı kültürleri öğrenme ve çeşitli kimlik alanlarını 

tanıma konusunda da kendini göstermektedir (Maneenetr, 2016). Kırsal alanlardaki ekonomik baskıyı 
azaltmak amacıyla alternatif turizm faaliyetlerinden yararlanmak gerekmektedir. Alternatif turizm ticari açıdan 

büyük kitlesel turizmlere karşı oluşturulan bir turizm faaliyetidir. Kırsal turizm, sorumluluk turizmi veya yavaş 

eko turizm şeklinde de yapılan turizm faaliyetleri alternatif turizm olarak değerlendirilmektedir (Molz, 2013). 
Alternatif turizm, uygulandığı yere ve nasıl uygulandığına bağlı olarak, destinasyon üzerinde olumlu veya 

olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Bu durum kitle turizmi için de geçerli olabilmektedir (Som ve Baum, 

2005). 

 Turistlerin alternatif turizme olan ilgilerinin artması ve ekonomik olarak gelişmemiş bölgelerde 
alternatif turizm olanaklarının yüksek olması, alternatif turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  Alternatif turizm ürünleri geliştirmek aynı zamanda turizm ürünlerinin, varlıkların ve turizm 

değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasın da yardımcı olacaktır. Bu anlamda turizm sadece yazın 
yapılan bir aktivede olmaktan çıkarılıp bütün yıla yayılan bir faaliyet haline dönüştürülmeli. Bu noktada ise 

alternatif turizm çeşitlendirmenin önemi ortaya çıkmaktadır (Yeşiltaş ve Öztürk, 2008). Alternatif turizm; 

doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve yöre halkının turizm ile ilgili aktivitelerini 
kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktadır (Parladır, 2013). Alternatif turizmin diğer 

bir temel amacı, sakin ve huzurlu turizm alanlarını kullanarak, bu talepteki turistlere hizmet etmektir 

(Hankhampa ve Chanthachon, 2011). 

Alternatif turizmin temel özellikleri şunlardır (Patarchanov, 2012): 

• Kontrollü bir şekilde küçük ölçekli ve düzenli büyüme, 

• Bireysel olarak ve bağımsız birçok aktivite olanağı, 

• Yerel kültürel miras ve geleneksel değerlerin korunmasını sağlaması. 
 

Holden (2008)’e göre alternatif turizmin özellikleri ise şu şekildedir;  

• Küçük ölçekli ekonomiye sahip yerel yerlerin gelişmesine katkı sağlar. 

• Çevresel ve sosyal etkilerin en aza indirilmesine olanak sağlar. 

• Yerel kalkınmada diğer sektörlerle maksimum düzeyde bağlantı kurar ( Örneğin Tarım sektörü ile). 

• Yerel insanların turizmden daha çok pay almasını sağlar. 

• Yerel halkta huzurun gelişmesinde rol oynar. 

Kırsal alanların çoğunda turizm, ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma için önemli bir alternatif yapı 
olarak tanımlanmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Uzun zamandan beri yapılan araştırmalarda alternatif 

turizmin pozitif bir ekonomik etkisi olduğu görülmektedir. Alternatif turizm tarıma bağlı olan kırsal toplumun 

ekonomisini çeşitlendirmektedir. Kırsal alanlar için fırsatların büyümesini sağlamaktadır ( Philips vd., 2013: 
93). 

 

1.2. Van Gölü Çevresi Alternatif Turizm Potansiyeli ve Alternatif Turizm   Çeşitleri 

Van Gölü çevresi, Bitlis ve Van ili sınırları içerisinde bulunan bir alanı kapsamaktadır. Bölgede yer alan 
Van Gölü başlı başına bir alternatif turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Ayrıca bu gölün etrafında dağ, nehir, 

vadi, yayla ve mağara gibi çok sayıda doğal alternatif turizm kaynağı bulunmaktadır. Van Gölü çevresinin 

mevcut ve potansiyele sahip olan alternatif turizm türleri şunlardır;   
 

1.2.1. Kış Turizmi ve Dağcılık 

Bitlis ili sınırları içerisinde yer alan Bitlis Kayak Merkezi, Sapgör Kayak Merkezi, Rahva Kayak 
Merkezi, Süphan Dağı ve Nemrut dağı önemli kış turizmi ve dağcılık alanlarıdır (Uluer, 2009). Van ili sınırları 

içerisinde ise Kurubaş kayak alanı, Karabek Dağı, Mevzi Dağı, İsabey Dağı ve Artos Dağı kış turizmi ve 

dağcılık için uygun alanlardır (Alaeddinoğlu, 2006).  

 
1.2.2. Sağlık ve Termal Turizmi 
Van Gölü çevresinde sağlık amaçlı kullanılan çok sayıda kaplıca bulunmaktadır. Hasan Abdal Kaplıcası, 

Dergezin Kaplıcası, Doğancı Kaplıcası (Alaeddinoğlu, 2006), Güroymak Kaplıcası, Ilıcak Kaplıcası, Köprüaltı 
Kaplıcası, Budaklı Kaplıcası ve Nemrut Ilısu Kaynak Grubu (Bitlis İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013), 
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bölgede sağlık turizmine elverişli alanlardır. Tesisleşme sorunu nedeniyle bu potansiyel yeterli seviyede 

kullanılamamaktadır. 
 

1.2.3. Yayla Turizmi 

Bitlis çevresinde Avasor, Susana, Süphan, Nemrut, Çıtak, Panor ve Meydan Yaylaları (Barut ve Yıldız, 
2013), Van çevresinde ise Trişin, Kırkgeçit ve Aladağ yaylaları bulunmaktadır. Bu yaylalar, flora ve fauna 

açısından zengin önemli doğal alanlardır. Ulaşım yetersizliği, konaklama ve altyapı sorunları nedeniyle 

yaylaların turizme katkısı kısıtlı durumdadır (Alaeddinoğlu, 2006). 

 
1.2.4. Av Turizmi, Kuş Gözlemciliği ve Sportif Olta Balıkçılığı 

Bitlis çevresinde yer alan, Nemrut, Nazik, Aygır ve Arin gölleri ve Gölyüzü çevresinde çok sayıda su 

kuşuna rastlanmaktadır. Tatvan-Reşadiye ve Bitlis-Sarıkonak çevreleri kara avcılığı için önemli alanlardır 
(Barut ve Yıldız, 2013). Van ilinde ise, Çatak, Başkale, Muradiye, Gürpınar, Özalp ve Bahçesaray ilçeleri 

çevresi özellikle kara avcılığı için önemli potansiyele sahiptir (Alaeddinoğlu, 2006). Van Gölü çevresinde, 

yaban koyunu, dağ keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, tavşan, sansar, Anadolu parsı, keklik, bıldırcın, 
üveyik ve toy kuşu gibi av hayvanları bulunmaktadır (Uluer, 2009). 

Ülkemizde ender görülen Toy Kuşu, Van Gölü çevresinde yaşamakta olup kuş gözlemciliği için büyük 

önem taşımaktadır. Van Gölü, Arin Gölü, Batmış Gölü, İron Sazlığı, Nazik Gölü, Ahlat Sazlıkları (Bitlis İli 

Doğa Turizmi Master Planı, 2013), Erçek Gölü ve Keşiş Gölü (Van İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013), kuş 
gözlemciliği açısından önemli alanlardır. Bu alanlarda birçok farklı türde kuş türü kalıcı veya geçici olarak 

barınmaktadır. 

Van Gölü'nde endemik tür olan inci kefalinin yetişiyor olması, sportif olta balıkçılığı için önemli bir 
unsurdur. Nazik Gölü, Aygır Gölü (Bitlis İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013), Bendimahi Deltası, Erçek 

Gölü ve Keşiş gölü ile bölgede bulunan çeşitli akarsular sportif olta balıkçılığı konusunda potansiyele sahip 

alanlardır (Van İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013).  

 
1.2.5. Kültür Turizmi 

Bölge geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla farklı medeniyetleri tanımak 

isteyen turistler içinde bir cazibe merkezidir. Örneğin Van gölü havzası çevresin de geçmişin en büyük 
medeniyetlerinden birini kurmuş olan Urartulara ait eserler görülebilmekte ve kendilerine ‘Evrenin Kralları’ 

diyen bu güçlü ve görkemli medeniyetin yaşadığı yerler, tarım için açtıkları su kanalları gezilebilmektedir 

(Uluer, 2009). Urartu Uygarlığı, Selçuklu Mezarlığı, kervansaray, kale ve türbelerin yanı sıra yerel gelenekler 
ve yöresel mutfağın çeşitliliği, bölgede kültür turizmi için önemli potansiyel oluşturmaktadır. 

 

1.2.6. Hava Sporları Turizmi ve Su Sporları Turizmi 

          Van Gölü'nde Offshore Van GrandPrix, Su Kayağı, Dalgıçlık, Kano, Kürek ve Yelken yapılmaktadır. 
Özellikle Edremit ve Gevaş açıkları su kayağı için uygun alanlara sahiptir. Müküs Çayı'nın Bahçesaray 

çevresindeki kısmı rafting için çok uygundur (Van İli Doğa Turizmi Master Planı, 2013). Van Gölü 

oluşumundan kaynaklanan özellikler nedeniyle dalış sporları ile uğraşanlar açısından da ilginç olabilir. Bu 
konuda üniversitenin doğa sporları ilgili biriminin çalışmaları bulunmaktadır (Alaeddinoğlu, 2006). Hava 

sporları konusunda uygun alanlar bulunmasına rağmen, bu alanlar şimdiye kadar turizme kazandırılamamıştır. 

 
1.2.7. Kamp-Karavan Turizmi 

         Van Gölü kıyısında resmi kurumlara ait tesisler, (Kızılay, D.S.İ., Karayolları ) küçük çaplı düzenlemeler 

yapılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kamp faaliyetlerine açılabilir. Hatta belirli aralıklarla düzenlenen 

gençlik kampları için bu alan çok ideal olarak kabul edilebilir ve bu organizasyonlar bölgede kamp-karavan 
turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir. Çünkü Van Gölü kıyısı kamp-karavan turizmi açısından 

oldukça müsaittir (Alaeddinoğlu, 2006). Özellikle Van Gölü'nün Gevaş ve Edremit kıyıları, Aygır Gölü ve 

Nemrut Krateri en önemli alanlardır. 
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1.2.8. İnanç Turizmi 

Van Gölü çevresinde hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar için önemli sayılabilecek eserler 
bulunmaktadır. Ahlat'ta yer alan türbeler ve Selçuklu Mezarlığı, Müslümanlar için önemli değerlerdir. 

Akdamar Adası'nda bulunan kilise ise özellikle Ermeni cemaati için önemli bir kutsal mekandır. Ayrıca 

Ahlat'ta Anadolu'nun ilk ve tek Budist tapınağı bulunmaktadır.  
1.2.9. Kongre Turizmi 

Van Gölü çevresi, sahip olduğu birçok turistik değer ile kongre amaçlı gelenler için farklı deneyimler 

yaşatabilecektir. Bölge sahip olduğu doğası ve farklı yapısı ile Anadolu'nun doğusu için kongre turizmi 

merkezi olma potansiyeline sahiptir. Ancak konaklama işletmelerinin, tesislerinde kongre yapılabilecek uygun 
alanları bulundurmaları gerekmektedir.  

 

2. YÖNTEM VE İSTATİSTİKLER 

 
Araştırmanın amacı, Van Gölü çevresinin alternatif turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu 

potansiyelin turizm açsısından nasıl kullanılabileceğinin ve nasıl arttırılabileceğinin, konaklama işletmeleri 

yöneticileriyle görüşülerek ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın evrenini, Van ve Bitlis illerinde yer alan Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama İşletmeleri oluşturmaktadır. Görüşme yönteminin daha sağlıklı 
veriler sağlayacağı düşünülerek bu yöntem kullanılmıştır. Van ve Bitlis illerinde 2015 yılında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı belgeli konaklama tesisi sayısının 31 olduğu tespit edilmiştir. Bu konaklama işletmelerinden 15 

tanesi yatırım belgeli olup 16 tanesi ise işletme belgelidir. Bu konaklama işletmelerinin toplam yatak kapasitesi 
4070'tir  (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html). Araştırma kapsamında 13 

konaklama işletmesi yöneticisi ile telefon aracılığıyla ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Küçük çaplı 11 

işletme elenerek, geriye kalan 20 işletmeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu 20 konaklama işletmesinden 13’ü ile 
sağlıklı görüşmeler yapılabilmiş ve bu işletmeler ile yapılan görüşme verileri çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Görüşmeler 2015 yılında yapılmıştır. Yöneticilere çeşitli sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar kayıt altına 

alınmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkarılmış ve yorumlanmıştır. Bölgeye 

gelen turist sayısı verileri, çalışma için bir gösterge sağlayacak olup, Bitlis ve Van illerinin 2013-2014 yılları 
turist sayıları tablo 1. de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Van Gölü Çevresi Turist İstatistiği 

İl Yıl 2013 2014 

Van 173.674 228.996 

Bitlis 88.288 75.882 

Toplam 261.962 304.878 

 

3. BULGULAR 
 

• Yöneticilerden bölgede en çok potansiyele sahip alternatif turizm türlerini sıralamaları 
istenmiştir. Genel görüş, en fazla kültür turizmi potansiyelinin bulunduğudur. Bu tercihin sebebi 

ise özellikle Ahlat'ta yer alan Selçuklu eserleri ve bölgedeki Urartu kalıntılarıdır. Ayrıca inanç 

turizmi, su sporları turizmi, kamp-karavan turizmi ve kış turizmi konusunda da önemli bir 
potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir. 

• Bölgedeki alternatif turizm türlerinin yeterince pazarlanıp pazarlanamadığı ve potansiyeli 

kullanılma durumu sorulmuştur.  Yeterince pazarlanamadığı ve sahip olan potansiyelin çok az 

kısmının turizm açısından kullanılabildiği görüşü hakim olmuştur. Sadece kültür turizmi üzerine 

yoğunlaşıldığı sonucu da ortaya çıkmıştır. 

•  Bölgedeki alternatif turizm türlerinin gelişimindeki en önemli engeller sorulmuştur. Ulaşım, 
altyapı ve üstyapı yetersizlikleri, tanıtımın yetersiz yapılması güvenlik sorunu ve alternatif 

turizm türleri konusunda yeni alanların ortaya çıkarılamaması, en önemli engeller 

olmuştur.Ayrıca yerel halkın turizm konusunda bilinçsiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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• Bölgedeki alternatif turizm potansiyelinin nasıl arttırılabileceği sorulmuştur. Öncelikle 

güvenlik sorununun ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Alternatif turizm alanlarına 

olan ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, kaliteli konaklama işletmesi sayısının arttırılması, 
yurtiçi ve yurtdışında tanıtım yapılması, bölgeye tur düzenleyen tur operatörlerine teşvikler 

verilmesi, her bir alternatif turizm türü için profesyonel rehberlerin bulundurulması ve mevcut 

alternatif turizm türlerine yenilerinin eklenmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. 

• Yöneticilerin bölgedeki alternatif turizm türleri hakkındaki görüşleri öğrenilmek istenmiştir. Kış 
turizmi ve dağcılık konusunda özellikle Nemrut Dağı ve Süphan Dağı'nın önemli alanlar olduğu 

görüşü hakim olmuştur. Sağlık turizmi için çok sayıda sıcak su kaynağının olduğu ancak 

bunların çok azının önemli potansiyel olabileceği belirtilmiştir. Bu konuda tesisleşmenin 

yetersiz olduğu da ortaya çıkmıştır. Yayla turizminin potansiyel olmasına rağmen çok yetersiz 
seviyede olduğu belirtilmiştir. Yaylalar, genellikle hayvancılık amaçlı kullanılmakta olup, 

ulaşım çok sıkıntılıdır. Bu yaylaların botanik turizm için de önemli olduğu belirtilmiştir. Av 

turizmi, kuş gözlemciliği ve sportif olta balıkçılığı konusunda Van Gölü çevresinin önemli 
potansiyele sahip olduğu görüşü hakimdir. Nemrut Krateri, Nazik Gölü, Aygır Gölü, Erçek Gölü 

ve Van Gölü ile çevresinde çok sayıda av hayvanı ve kuş türünün bulunduğu, ayrıca göller  ve 

akarsuların sportif olta balıkçılığı için uygun alanlar olduğu görüşü hakim olmuştur. Kültür 
turizmi, yöneticiler tarafında en fazla potansiyele sahip alternatif turizm türü olarak 

görülmektedir. Urartu kalıntıları, Selçuklu eserleri ve halkın yerel kültürü en önemli 

kaynaklardır. Su sporları turizmi, Van Gölü'nde son yıllarda aktif olarak yapılmaktadır. Yılın 

belirli zamanlarında göl üzerinde yarışmalar da düzenlenmektedir. Bu alanda ülke çapında 
bilinirliğe sahip olan Van Gölü, su sporları aktivitelerinin arttırılması ve göl üzerinde bu konuda 

ihtiyaç duyulan gerekli donanımın hazırlanması ile çok daha iyi bir noktaya geleceği görüşü 

hakimdir. Kamp- karavan turizmi, Van Gölü çevresinde yoğun olarak yapılan alternatif turizm 
türlerinden biri olduğu görüşü hakimdir. Özellikle yaz aylarında kampçılık faaliyetlerinin yoğun 

yaşandığı belirtilmiştir. Edremit ve Gevaş ilçeleri çevresinde çok sayıda kamp-karavan alanı 

bulunmaktadır. İnanç turizmine yönelik özellikle Akdamar Kilisesi, Selçuklulara ait türbe ve 
kümbetler ile Ahlat'ta yer alan Anadolu'nun ilk budist tapınağının önemli olduğu görüşü 

hakimdir. Farklı dinlerin bir arada olmasının bölge için önemli olduğu belirtilmiştir.  

• Yöneticilere, bölgeye gelen turistlerin en fazla ilgi gösterdikleri turistik değerlerin neler olduğu 

sorulmuştur. Genel görüş, Selçuklu Mezarlığı, Akdamar Adası, Nemrut Krateri, Urartu Kalesi 

ve çevresine büyük bir ilginin olduğudur.  

• Bölgede alternatif turizm potansiyelinin arttırılabilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği 
sorulmuştur. Her bir alternatif turizm türü için ayrı alanların oluşturulması ve bu alanlarda 

gerekli altyapı ve üstyapının sağlanması gerekmektedir. Ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi, 

güvenlik konusunda tedbirler alınması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımın arttırılması, yeni 
alternatif turizm alanlarının ortaya çıkarılması, turizm işletmelerine destek verilerek kalitenin 

arttırılmasının sağlanması ve alternatif turizm türleri için özel rehberlerin yetiştirilmesinin 

gerekliliği genel görüş olarak ortaya çıkmıştır.  

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Dünya turizm örgütüne göre (WTO) 2020’li yıllardaki turistlerin tercihlerinde etkili olacak olan 

faktörler; denenmemişi deneme, yeni yerler görme isteği, özetle kitle turizmden alternatif turizme yöneleceği 

şeklindedir. Bu sebeple bireysel hareketlilik ve turistin kendini gerçekleştirme isteği gibi tüketim tercihleri 
turistleri alternatif turizm faaliyetlerine daha çok yöneltecektir (Haenfler vd., 2012). 

Alternatif turizm arayışları son yıllarda büyük bir turizm patlamasına sahne olan ülkemizin de 

gündemindedir. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Turizm Master Plânında 
turistlere ülkemizin sosyo kültürel değerleri ile iç içe yaşayabilecekleri tatil ortamlarının hazırlanması, doğal 

ve kültürel değerlerimizin korunmasına ve dengeli kullanımına özen gösteren bir kamuoyu oluşturulması, 

turizm türlerinde çeşitliliğin sağlanması, turizmin bütün yıla yayılması, marka ve imaj oluşturacak turizm 
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ürünleri yaratmak suretiyle toplam kalitenin artırılması, merkezi yönetim ve özel sektör yatırımlarının 

teşvikinde dengeli dağılımın sağlanması gibi alternatif turizm anlayışını öne çıkaran hedeflere yer 
verilmektedir. Müzakere sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği de klasik turizmi çevresel bir tehdit olarak 

algılamakta ve birlik ülkelerinde ekolojik temele dayalı bir turizm anlayışını geliştirmek istemektedir. Avrupa 

Birliği ayrıca, turizmi bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmanın yollarından biri olarak kabul etmekte ve 
özellikle kırsal kesime yönelik turizm yatırımlarını finansman bakımından desteklemektedir ( Akpınar, 2004). 

Ülkemiz, alternatif turizm potansiyeli açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Van Gölü çevresi 

de sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar, farklı iklim koşulları ve toplumsal çeşitlilik ile alternatif turizm 

konusunda ülkemizin en önemli alanlarından biri olarak görülmektedir. Bu çalışmada yapılan literatür taraması 
ve görüşmeler ile elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kültür turizmi, kış turizmi 

ve dağcılık, kamp-karavan turizmi, inanç turizmi ve doğa yürüyüşü gibi alternatif turizm türleri ön plana 

çıkmıştır. Turistlerin özellikle kültür turizmi ve Nemrut Krateri gibi doğal alanlar için bölgeye geldiği sonucu 
ortaya çıkmıştır. Alanda yer alan çok sayıda büyük ve küçük gölün olması, bölgede av turizmi ve yaban hayatı 

gözlemciliğini olumlu etkilemektedir. En fazla ziyaretçi çeken yerlerin, Akdamar Adası, Urartu Kalesi, 

Selçuklu Mezarlığı ve Nemrut Krateri'nin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bölgede alternatif turizmi olumsuz 
etkilen etkenler ise, güvenlik sorunları, ulaşımda zorluklar, altyapı ve üstyapıda yetersizlikler, tanıtım 

eksikliği, alternatif turizm türlerine özel profesyonel turist rehberlerinin bulunmayışı ve turizm işletmelerinin 

kalite ve sayı olarak yetersiz olmasıdır. Genel olarak kültür turizminin ön plana çıktığı ve doğaya dayalı turizm 

potansiyelinin de çok fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Alternatif turizmin önündeki engeller ve eksikler 
de fazla sayıdadır. Bu engellerin ortadan kaldırılması ve eksikliklerin giderilmesi, bölgedeki alternatif turizm 

potansiyelini çok iyi bir seviyeye getirebilecektir.  

Ülkemizde alternatif turizm alanında görülebilecek sorunlardan birisi de pazarlama problemidir. Bu 
konuda yerel ağı güçlendirerek, internet hizmetlerinin, yerel düzeyde faaliyette bulunan pansiyon, motel ve 

otellerde kullanımının yaygınlaştırılarak pazarlamanın doğrudan internet üzerinden yapılması sağlanmalıdır.  

Bütün bu bulgular doğrultusunda alternatif turizmde yönetim ve pazarlama stratejilerinin birlikte 

uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır ( San Martin ve Herrero, 2012). 
Van Gölü çevresinde alternatif turizmin geliştirilmesi ve gelişin önündeki engellerin kaldırılması için 

ilgili kurum ve işletmelere şu öneriler getirilebilir. 

• Turizm değerlerine ulaşım yollarının iyileştirilmesi, 

• Alternatif turizm türleri için özel rehberlerin bulundurulması, 

• Yerel halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi ve turizmden pay almalarının sağlanması, 

• Bölgede ayrıntılı bir alternatif turizm envanterinin çıkarılması, 

• Alternatif turizm plan ve projelerle yürütülmeli 

• Kayak turizmine yönelik tesislerin modernleştirilmesi, 

• Hava sporları ve su sporları turizmi için belli alanların oluşturulması ve gerekli ekipmanların 

sağlanması, 

• Yerel kültürün turizmde kullanılmasının sağlanması, 

• Konaklama işletmelerinin sayı ve kalitesinin arttırılması, 

• Bölgede yaşanan güvenlik sorununun en aza indirilmesi, 

• Bölgedeki keşfedilmemiş alanların turizme kazandırılmasının sağlanması, 

• Bölgede avlaklar oluşturularak av turizminin yapılmasına ortam oluşturulması. 
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ÖZET  

Turistlerin alternatif turizm yerlerini tercih etmelerini sağlamak için alternatif turizm işletmelerinin 

önemli bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Yapılan bu çabalar arasında en önemlisi şüphesiz kaliteyi artırmak 
ve kaliteyi daha ucuza satmak olmalıdır. Kalite değerinin artırılmasında işletme içi faaliyetler önemli bir yere 

sahipken, işletme dışı faaliyetler de bir o kadar önemlidir. İşletmelerin tedarik zinciri içerisindeki tüm 

faaliyetleri işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak kalitesine yansımaktadır. Tedarik zinciri içerisindeki 

faaliyetlerin iyileştirilmesi turizm işletmesine katkı sağlayacak ve işletmeyi rekabet ortamında daha dirençli 
hale getirecektir. Bu çalışmada alternatif turizmin bir türü olan kırsal turizmde turizm işletmelerinin tedarik 

zinciri yönetimi üzerinde durulmuştur. Kırsal turizm işletmelerindeki tedarik zinciri yönetiminin önemi 

vurgulanmış ve kırsal turizm işletmelerinin tedarik zinciri yönetimi detaylı şekilde anlatılmıştır. 
Anahtar sözcükler: Alternatif Turizm, Kırsal Turizm, Tedarik Zinciri Yönetimi 
 

 

GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN RURAL TOURISM 
 

 
ABSTRACT 
Enterprises are required to show a significant effort in order to get the tourists to prefer alternative tourist 

attractions. Of the most important efforts, they are no doubt to increase the quality and sell it for much less.  

External operating activities have the same importance as internal operating activities while increasing the 
quality value.  All the business activities of the enterprises in the supply chain are directly or indirectly reflected 

in their qualities. The improvement of activities in supply chain will contribute to the enterprise and make it 

more resistant in a competitive environment.  Supply chain management of tourism enterprises in rural tourism, 
which is a type of alternative tourism, is focused in this study. The importance of supply chain management in 

rural tourism enterprises is highlighted and supply chain management in rural tourism enterprises is described 

in detail. 

Keywords: Alternative Tourism, Rural Tourism, Supply Chain Management 

 

1. GİRİŞ 

 
Her geçen gün daha fazla gelişen teknoloji, insan hayatını biraz daha kolaylaştırmasına rağmen insanlar 

teknolojik şehir hayatıyla iç içe olmaktan sıkılmaktadır. Çünkü günümüzün modern şehir hayatı insan ile doğa 

arasına engeller koymaktadır. İnsanlar doğal yaşama olgusuna hasret kalmaktadır. İnsanlar doğa hasretini 

gidermek için doğal yaşam alanlarını ve şehirden uzak kırsal alanları ziyaret etmektedir. Kırsal mekanlara 

yapılan turistik ziyaretler kırsal turizm olarak nitelendirilmektedir. İnsanlar bu mekanlarda modern şehir 
hayatından uzaklaşarak hoşça vakit geçirmekte ve insanın yaradılışına uygun bir yaşam tarzının tadına 

varmaktadır. 

mailto:abuzerakin@erzincan.edu.tr
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Doğal varlıklar insanların herhangi bir etkisinin olmadan doğal olarak oluşan güzelliklerdir. Dağlar, 

ovalar, vadiler, ormanlar, göller, nehirler, denizler, doğal anıtlar, iklim ve jeolojik koşullar nedeniyle 
farklılaşan manzaralar doğal birer doğal varlık niteliğindedir. Bir ülkenin sahip olduğu doğal varlıkların sayısı 

ve çeşitliliği, turistler için büyük çekim gücü oluşturur. Bu nedenle, doğa ve doğal çevre, her zaman insanların 

seyahatlerini yönlendiren çekici bir güç ve turizm sanayisinde vazgeçilmez hammadde durumundadır. 
(Kaypak, 2010:100) 

Fakat bu doğal yaşam alanları her geçen gün şehirleşmenin etkisiyle azalmaktadır. Var olan doğal yaşam 

alanları ise bilinçsiz sanayileşmenin etkisiyle doğallık değerini yitirmekte ve tahrip olmaktadır. Doğal yaşam 

alanlarının tahrip olmasına neden olan bir çok sebep sayılabilir. Bunlardan biri de doğal yaşam alanlarında 
varlık gösteren işletmelerdir. Doğal yaşam alanları içerisinde bulunan işletmeler doğal çevreye zarar vermeden 

varlıklarını sürdürmelidirler.  

Turizm, her ne kadar doğal ve beşeri çevreyi düzenleyen ve onu koruyan bir sektör olarak bilinse de 
endüstriyel bir işletme olarak bir yandan çevreyi kaynak olarak kullanırken diğer yandan da onu zorlayıcı, 

bozucu ve kirletici bazı faaliyetleri vardır.(Demiroğlu, 2014:15) 
Turizm işletmelerinin çevrelerine zarar vermeden faaliyetlerde bulunmalarındaki en önemli etkenlerden 

biri turizm işletmesinin tedarik zinciri yönetimidir. Tedarik zincirinin üretilen mal ve hizmetin tüm aşamalarını 

kapsadığı düşüncesiyle turizm işletmelerinin tedarik zinciri yönetiminde yapacakları iyileştirmeler doğal 

çevreye zarar vermeme hususunda turizm işletmesine önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada kırsal 
turizm işletmeleri için yeşil tedarik zinciri yönetimi önerilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; kırsal turizm işletmelerinin bulundukları doğal çevreye zarar vermeden 

varlıklarını sürdürmelerine önemli katkı sağlayacak bazı çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada önemle kırsal 
turizm işletmeleri üzerinde durulmuş olup, bu çalışma, kapsamı genişletilerek diğer turizm işletmelerine ve 

diğer işletmelere de uygulanabilecek niteliktedir. Yeşil tedarik zinciri yönetimi kırsal turizm işletmeleri 

tarafından uygulandığında doğal yaşam alanları zarar görmeyecektir. Doğal kalan kırsal alanlar turistler 

tarafından sürekli tercih edilecektir. Bu durum kırsal turizm işletmelerinin sürdürülebilirliğine önemli katkı 
sağlamasının yanında doğal yaşam alanlarının da sayısının artmasını sağlayacak ve başta ülkemiz olmak üzere 

tüm dünya daha yaşanabilir hale gelecektir. 

 

2. LİTARETÜR TARAMASI 
 

2.1. Turizm Sektörü ve Alternatif Turizm 

Turizm işletmeleri; geçici bir zaman dilimi için yer değiştirme faaliyetinden kaynaklanan seyahat ve 

konaklama ihtiyaçlarının ve buna bağlı bazı ihtiyaçların giderilmesine yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini 

ve pazarlanmasını sağlayan ekonomik birimler olarak tanımlanabilmektedir. Turizm işletmeleri; seyahat 
işletmeleri, konaklama işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, yiyecek- içecek işletmeleri, rekreasyon (eğlence- 

dinlence) işletmeleri ve alışveriş işletmeleri biçiminde sınıflandırılabilir.(Karaatlı vd., 2014:54) 

Hizmet sektörünün soyut olması, esnek olması, heterojen olması vb. gibi sebeplerden ötürü, elle 
tutulabilen ve görülebilen malların aksine satın alınmadan önce görülemez, tadılamaz, hissedilemez, 

duyulamaz ve koklanamaz. Tüketici satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ne ile karşılaşacağını bilemez. 

Dolayısı ile, müşteriye sunulan hizmetin geri dönüşünün olmayışı, bu konunun hizmet üreten işletmeler için 
ne derece önemli olduğunu göstermektedir.(Öztürk ve Seyhan, 2005:122) 

Konaklama işletmeleri dinlenme, eğlenme gibi soyut hizmetler üretmelerinin yanı sıra normal bir üretim 

işletmesindeki üretim süreçlerine benzer şekilde yiyecek içecek hizmetleri gibi somut hizmetler de 

üretmektedirler.(Okutmuş ve Ergül, 2013:5411) 
Turizm sektörünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir(Manap Davras ve Karaatlı, 2014:88) 

- Farklı ürün ve servisleri bir arada sunan koordinasyonu yoğun bir sektördür, 

- Hizmet gelecek için stoklanamaz, 
- Turistik ürün kolay bozulur, 

- Turistlerin turistik üründen yararlanmak için ürünün üretildiği destinasyona gitmeleri gerekmektedir, 

- Turistik ürün karmaşıktır, bileşik ürün özelliği gösterir, 
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- Turizm sektörünün belirsiz yapısı ve işletmelerin ikamesinin olması talep belirsizliklerini 

arttırmaktadır. Tüm bu özellikler turizm sektörünün diğer sektörlerden ayrı ele almayı gerektirir. 

 
2.1.1. Alternatif Turizm 

Türk turizminin son 30 yıllık dönemdeki ağırlığı kıyı turizmi üzerineydi. Bu süreçte zaman zaman 
yapılan kültürel geziler, kongreler, özel bir bölgede gerçekleştirilen sportif faaliyetler gibi etkinlikler turizm 

kavramı içinde ele alınmamaktaydı. Ancak, konuyla alakalı literatür incelendiğinde, birçok çalışmada turizmin 

tanımı yapılırken, insanların sürekli olarak yaşadıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları 
yerlerin dışına para kazanma amacı dışında gerçekleştirdikleri seyahatlerden ve burada genellikle turizm 

işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin talep edilmesinden söz edilmektedir. Dolayısıyla yukarıda 

bahsettiğimiz faaliyetlerin turistik faaliyetler içerisinde değerlendirilmemesi turizm kavramının tanımına ters 
bir durumdur. Çünkü turistler dinlenme, rahatlama, öğrenme, inançlarını yerine getirme, doğa ile iç içe olma, 

macera, farklılığı keşfetme, eğlenme ve boş zamanları değerlendirme gibi sebeplerle seyahat çıkmakta ve bu 

seyahatlerde turistik ürünleri kullanmaktadır. Kıyı turizmi ile sözü edilen faaliyetler arasındaki temel fark, 

turisti seyahate yönelten motivasyonlar ile alakalıdır. Bu sebeple, yalnız kıyı turizmi değil söz konusu 
faaliyetlere ilişkin turistik faaliyetlerin de turizmin kapsamı içerisine girmesi gereği ortaya 

çıkmıştır.(Albayrak, 2013:31-32) 

 
2.1.2. Kırsal Turizm 

Kırsal turizm, günümüzde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde tarım faaliyetlerinin yanında 

turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni bir turizm türüdür. Yeşil turizm, çiftlik turizmi gibi adlar alan kırsal 
turizm bir yandan turistlerin mekan içinde yoğunlaşmasından doğan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların 

çözümünde, diğer yandan turizmi geleneksel kıyı turizminin hakimiyetinden kurtarmak, kırsal yörelerin 

dinlendirici atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamak ve gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan 
tarım üreticisine ek bir gelir getirmesi açısından büyük önem arz eden bir turizm türü olarak 

gelişmektedir.(Çeken vd., 2007:7) 

Kırsal Turizmin bazı özellikleri(Kesici, 2012:34) 
- Kırsal Turizm, her mevsim yapılabilen bir turizm türüdür. 

- Kırsal Turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge unsurudur. 

- Kırsal Turizm bir çok turizm türüne entegre olabilir. 

- Kırsal turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli ve özgündür. 
- Kırsal turizmin turist profili farklıdır. 

- Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. 

- Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet eder. 
- Kırsal turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir araçtır. 

 

Kırsal turizmin ve diğer çevresel değerlere bağlı olarak oluşan turizm türlerinin ana özelliği, turistlere, 

şehirlerin modern yaşam tarzından kesin çizgilerle ayrılan bir yaşamı ve doğal çevreyi bizzat yaşama olanağını 
sunuyor olmasıdır.(Kahraman ve Türkay, 2014:52) 

 

3. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 
Tedarik zinciri, tedarikçi ile başlayıp müşterilere kadar uzanan, hammaddenin temin edilmesi, üretim 

sürecinde ürüne dönüştürülmesi ve müşterilere sunulması faaliyetlerinin tamamını içeren bir organizasyondur, 

bir faaliyetler bütünüdür. Diğer bir tanımda da tedarik zinciri, hammaddelerin işlenmesi veya yarı mamule 

dönüştürülmesi, ana sanayide ürün haline getirilerek müşterilere ulaştırılması sürecine değer katan tüm 
faaliyetlerdir.(Küçük, 2009:101) 

Tedarik zinciri, birçok birim ve operasyonun iç içe olduğu, ileri ve geri yönlü faaliyetleri barındıran 

bütünleşik bir yapıdır. Rekabet avantajı sağlamak için, yapılandırılacak tedarik zinciri stratejisinin, uygun 
tedarik ve dağıtım ağlarının oluşturulmasının yanı sıra, müşterileri de hesaba katan bir yapıda seçilmesi 

gereklidir.(Görener, 2013:48) 
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Etkin bir tedarik zinciri yönetiminde kilit rol oynayan öğe, siparişleri zamanında yerine getirme 

açısından müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Etkin bir sipariş alma süreci de firmanın imalat, lojistik 
ve pazarlama planlarını bütünleştirmesini gerektirir. Firma müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek ve 

müşteriye toplam teslim maliyetini azaltabilmek için, tedarik zincirindeki önemli üyelerle ortaklıklarını 

geliştirmelidir. Bütün bunlar yerine getirildiğinde firmanın yer aldığı tedarik zinciri içinde etkin bir sipariş 
işleme sürecinden bahsetmek mümkün olacaktır.(Özdemir, 2004:92) 

Teslimat konusunda tedarikçiden beklenenler aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir: (Halis 

vd. 2007:235) 

- Sipariş edilen ürünleri doğru sayıda ve nitelikte teslim etmesi 

- Şartlara uyan ürünler teslim etmesi 

- Teslim hızı 

- Teslim güvenilirliği 

- Ürünleri tam zamanında teslim etmesi 

- İstendiğinde taahhüt ettiği tarihten önce de teslimat yapabilmesi 
 

3.1. Tedarikçi Seçimi 

Bugün, çoğu işletme, tedarikçilerinin sayısını azaltıyor. Buradaki düşünce, tek bir iyi tedarikçinin, üç 

ortalama tedarikçiden daha iyi olduğu anlayışıdır. Bazı işletmeler, ayrıcalıklar kazanma umuduyla tedarikçileri 

birbirleriyle karşı karşıya getirmektense, iyi bir tedarikçiyle çalışmayı seçmiştir. Otomobil sanayii, oturma 

birimleri için sağlam bir tedarikçi, motorlar için sağlam başka bir tedarikçi, fren sistemleri için bir diğerini, vb. 
kullanmaya başlamıştır. Bu sağlam tedarikçiler, müşterisinin başarısına birlikte yatırım yapan ortaklar olarak 

görülmektedir.(Kotler, 2014:175-176) 

Malzemelerin gerekli kaynaklardan elde edilebilmesi için öncelikle pazarın yapısı ve pazardaki 
satıcılarla ilgili önemli bilgiler elde edilmelidir. Kaynak bakımından bir diğer hassas nokta tek bir satıcı ile 

veya birden fazla satıcılarla çalışılması seçenekleridir. Tek satıcı ile çalışan işletmeler güven, süreklilik, fiyatta 

indirim, kalitede düzey, malzeme temininde öncelik gibi faydalar sağlayabilirler. Fakat tek satıcı ile çalışmanın 

bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları satıcı ile pazarlık imkânının fazla olmaması ve satıcıya tekel 
gücü verilmesi gibi dezavantajlardır. Bu sebeple malzeme ihtiyaçlarının önemli bir kısmının tek bir satıcıdan 

diğer miktarların ise farklı satıcılardan rekabet koşulları içinde pazarlık gücü ile sağlanması uygun bir 

yöntemdir.(Oral, 2005:162) 

 
3.2. Turizm İşletmelerinde Tedarik Zinciri 

Bir işletme sunduğu hizmetin toplam maliyetini hesaplayabildiğinde aynı zamanda hizmet bileşenlerinin 
de toplam maliyetini hesaplamaktadır. Parça bazında toplam maliyetler belirlenirken işletmenin rakiplerinin 

oluşturduğu maliyet baskısı tedarikçi işletmelere yansıtılmaktadır. Bu tür işletmeler hammaddelerinin ve/veya 

parçalarının belirli bir oranını tedarikçi işletmelerden elde etmektedir. Benzer şekilde turizm işletmelerinin 
yiyecek içecek hizmet ürünü için gerekli madde ve malzemelerin büyük çoğunluğunu tedarikçilerden 

karşılamaları, müşteri istek ve beklentilerinin kısa zamanda yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyeti 

açısından bağımlılık derecesinin yüksek olması turizm işletmesi – tedarikçi ilişkilerini oldukça önemli 
kılmaktadır.(Okutmuş ve Ergül, 2013:5419-5420) 

Bileşik ürün üretilen otel işletmelerinde çok farklı türden ürün bulunmaktadır. Haftada 7 gün 24 saat 

hizmet veren otel işletmeleri için kullanılan mal ve malzemeyi temin ettikleri tedarikçiler oldukça önem arz 

etmektedir. Özellikle mutfak bölümünün istekleri belirtilen zaman, miktar ve kalitede yerine getirilmelidir. 
Tedarikçilerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar, yüksek miktardaki siparişler, sürecin aksamamasının gerekliliği 

gibi sebeplerden ötürü tedarikçi seçiminde belirleyici faktörler iyi değerlendirilmeli ve doğru karar 

verilmelidir. Bu karar süreci neticesinde maliyetler, ona bağlı fiyat politikaları ve işletmenin karlılığı doğrudan 
etkilenecektir. Özellikle her şey dâhil sistemi içinde yer alan ve maliyetlere aşırı hedeflenmiş işletmeler için 

bu süreç daha da önemli hale gelmektedir.(Manap Davras ve Karaatlı, 2014:90) 
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3.3. Kırsal Turizmde Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tedarikçiler hizmet ettikleri işletmenin amaçları doğrultusunda işletmeyle uyumlu bir şekilde çalışmak 

zorundadırlar. İşletmenin yüksek performans sergileyebilmesi için tedarikçilerin performansının da bir o kadar 
yüksek olması beklenir. (Halis vd. 2007:228) 

Kırsal turizmi diğer turizm türlerinden ayıran bir nokta ise kırsal turizmin yılın tüm aylarında 

yapılabilmesidir. Turizm işletmelerine önemli avantaj sağlayan bu durum aynı zamanda turizm işletmelerine 

bazı sorumluluklar yüklemektedir. Kırsal turizm işletmeleri kent merkezlerinden uzak yerlerde bulunduğundan 
malzeme tedariği konusunda ulaşımdan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Turizm işletmesinin lokanta 

bölümünde ve diğer bölümlerinde malzeme tedariği sorun oluşturabilir. Lokanta bölümünde yiyecek ve 

içeceklerin taze ve günlük olması beklenirken malzeme tedariğinin sağlanamamasından dolayı sorun 
oluşturabilir. Bu sorun işletme için önemli bir sorun haline gelebilir. Tedariğin yöredeki esnaftan veya varsa 

köylerdeki sebze ve meyve yetiştiren çiftçilerden sağlanması turizm işletmesinin bu sorunu çözmesini 

sağlayacaktır. Aynı zamanda ulaşım masrafları azalacağından malzemelerin maliyeti de azalacaktır. Diğer 
yandan malzeme tedariğinin yöredeki esnaftan veya çiftçilerden yapılması yöre ekonomisine de katkı 

sağlayacaktır. 

Turistlerin kırsal turizmi tercih etmelerindeki önemli bir sebep ise doğayla iç içe olmak ve organik 

düzeyde vakit geçirmek istemeleridir. Kırsal turizm işletmelerinin doğaya zarar vermeden varlıklarını 
sürdürmeleri ve lokanta bölümünde organik ürünleri tercih etmeleri gerekmektedir. İşletme bu sorumluluğu 

uygulayabilmesi için sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına önem göstermelidir. 

 

4. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 
Alternatif turizmi destekleyen yaygın görüşe göre, turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan 

çalışmaların, turizm endüstrilerinin kar artışı değil, öncelikle doğal hayatın sürdürülebilirliği çerçevesinde 

yapılması gerekmektedir.(Erdoğan, 2003:106) Günümüzde bir ürünün sahip olduğu değerin yarısı tedarikçiler 
tarafından karşılanmaktadır. Bu sebeple işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlerken tedarik 

zincirindeki ortaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Tedarik zincirindeki ortaklarını hesaba 

katmadan hedeflerine ulaşabilmeleri mümkün değildir.(Onaran, 2014:120) 
Turizm işletmelerinde sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi çevre yönetim sisteminin kurulmasına ve 

çevresel etki değerlendirmenin gerçekleşmesine bağlıdır. Özellikle, su, enerji, katı atık, ürün satın alım, gürültü 

kirliliği konularında işletme idaresinin belli bir çevre politikasının olması gerekmektedir.(Dinçer ve Gedik, 

2010:665) Daha aza elektrik enerjisi harcayan ışıklandırma sistemlerinin tercih edilmesi, daha az miktarda su 
harcayan çamaşırhane sistemlerinin kurulması, enerji tasarrufu için tasarlanan anahtar sistemleri, güneş 

enerjisinin kullanılması, kâğıt peçete yerine kumaş peçete kullanılması, geri dönüşümlü kâğıt, cam, 

alüminyum, plastik, karton ve metal çöplerin geri dönüşümü olmayan çöplerden ayrı farklı bir alanda 
toplanması, doğaya zararı olmayan temizlik ürünlerinin kullanılması vb. otel işletmelerine önemli mali 

kazançlar sağlamasının yanında işletmenin rekabet gücünü de artırmaktadır.(Yılmaz ve Yumuk, 2013:1292) 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin ekolojik faaliyetlerini arttırırken, çevreye verdikleri olumsuz 
etkilerini azaltıp kar ve pazar payı hedeflerine ulaşmalarını sağlayan önemli bir konu olarak ortaya çıkmış 

olup, ürün tasarımı, malzeme tedariği ve seçimi, üretim süreci, nihai ürünün son tüketiciye ulaştırılmasının 

yanında ürün ömrünün bitiminin yönetilmesi süreçlerini de kapsayan tedarik zinciri yönetimine çevreye karşı 

sorumlu olma düşüncesinin entegre edilmesi olarak tanımlanmaktadır. (Atrek ve Özdağoğlu, 2014:14) 
Yeşil tedarik zinciri, tedarik zincirindeki tüm faaliyetlerde çevre konuları da dikkate alınmakta ve 

kullanılan ürünlerin geri dönüşümü, yeniden kullanımı gibi konular da tedarik zincirinin bir parçası olarak 

görülmektedir.(Yüksel, 2002:263) 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri beş ana başlıktan oluşmaktadır.(Bolat vd., 2011:539) 

- Yeşil satın alma 

- Yeşil üretim 
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- Yeşil dağıtım 

- Yeşil paketleme 

- Tersine lojistik 

 
4.1. Yeşil Satın Alma 

Turizm sektöründe enerji, işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını oluşturmakta ve işletmelerin karını 
büyük oranda etkilemektedir. Turizm işletmesi için enerjinin elde edilmesi ve kullanımı çevre ve yerel halk 

için rakamlar ile ifade edilemeyen bir çevresel maliyet oluşturmaktadır. Enerji ihtiyacını fosil yakıtlardan ve 

kömürden karşılayan turizm işletmeleri hava ve çevre kirliliğine, zehirli atıklara ve iklim değişikliğine sebep 
olmaktadır. Bu sebeple turizm işletmeleri yoğun ölçüde fosil yakıtların kullanımının çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerinin önüne geçebilmek için enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine 

yoğunlaşmalıdırlar.(Seyhan ve Yılmaz, 2010:62) 

 
4.2. Yeşil Üretim 

Ürünleri, çevreye verilen zararı en aza indirgeyecek biçimde tasarlamak kolay değildir. Ürünler 
tasarlanırken beşikten – mezara yaklaşımı yerine, beşikten – beşiğe yaklaşımı benimsenmelidir.(Türk, 

2013:151) Konaklama işletmelerinde su olmadan hizmet üretmek ve sunmak, hemen hemen imkânsızdır. Su 

ve enerji kullanımı birbiriyle ilişkili olduğundan, bir otelde su yönetimi enerji yönetiminden ayrı 

tutulmamalıdır. Aylık toplam çamaşırhanede harcanan su miktarı, aylık toplam müşteri sayısı ve aylık toplam 
yemek servisi sayısı, otelin aylık toplam su ve enerji tüketimini birlikte etkilemektedir. Otelin kullandığı 

makine ve diğer cihazların çevre dostu olması, hem su hem de enerji tasarrufu yapılması için önem arz 

etmektedir.(Emeksiz, 2007:146-147) 
 

 
4.3. Yeşil Dağıtım 

Turizm sektöründe dağıtım, mal ve hizmetleri turistlere doğru hareket ettirmek yerine turistleri mal ve 

hizmetlerin sunulduğu mekâna doğru hareket ettirmek şeklinde gerçekleşen bir faaliyettir. Burada en önemli 

şart turistlerin mal ve hizmetin sunulduğu yere gelebilmeleri için onların bilgilenmeleri ve ürünü görmeden 
satın almalarıdır.(Seyhan, 2011:149) 

 

4.4. Yeşil Paketleme 

Yeşil paketleme faaliyetlerinde, gereksiz paketlemenin azaltılması, çevreye zarar vermeyen paketleme 

malzemelerinin tercih edilmesi, bir defadan fazla kullanılabilen paketleme araçlarının tasarlanması gibi 

tedbirler alınabilir. Yeşil paketlemenin esas amacı mümkün olduğu kadar ambalajlamadan kaçınmak veya en 

aza indirgemek vardır.(Türk, 2013:164) 
 

4.5. Tersine Lojistik 

Lojistik, iktisadi anlamda talep ve arz arasındaki mekan farklılıklarını gidermeye yönelik hayata 
geçirilen sistematik, dinamik ve aynı zamanda inovatif bir süreçtir. Ana ekseninde nakliye ve depolamaya ek 

olarak ihtiyaca göre uygulanan paketleme, elleçleme, stok yönetimi, sipariş yönetimi, sigorta, gümrük, 

muayene ve gözetim faaliyetlerini de kapsayan lojistik, rekabet gücünü maliyet düşürücü yönüyle arttırıcı 

yapısıyla da tüm sektörler için önemli bir paydaştır.(Oğuztürk ve Çetin, 2012:150) 
Tersine Lojistik ise; tedarik zincirinin ters istikamette tekrar değer kazanmak ve uygun bir imha 

gerçekleştirmek için, ikincil ürünlerin depolanması ve bunlarla ilgili akışını etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi faaliyetleridir.(Korkmaz, 2015:5) 
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Şekil 1. Tersine Lojistiğin Atık Yönetimi Açısından Kapsamı (Şengül, 2010:78) 

 
Atık yönetimi uygulamalarında en önemli yöntem atık önlemedir. Atık önleme ürünlerin satın alınma 

sürecinde başlamalıdır. Atıkların önlemesi için yeşil satın alma prensiplerine göre satın almalar 

gerçekleştirilmelidir. Katı atık yönetimi kapsamında öncelikle atık denetimi sağlanmalı ve bu iki aşamalı 
olarak gerçekleştirilmelidir. Birinci aşamada işletme tarafından üretilen katı atığın miktarı belirlenmeli, diğer 

aşamada ise yeniden değerlendirilebilme oranları belirlenmelidir. Katı atık yöntemleri yeniden kullanma 

(reuse), geri dönüştürme (recycling) ve yeniden kazanım (recovery) olarak sıralanabilir. Örneğin eğer kağıt ve 

yiyecek atıkları aynı alanda biriktirilirse ne kağıt geri dönüşüme gönderilebilir, ne de yiyecek atıkları hayvan 
besleme amaçlı tekrar kullanılabilir veya doğal gübre (compost) yoluyla geri kazanılabilir.(Baytok vd., 

2015:95-96) 

 

5. SONUÇ 

 
Bu çalışmada turizm sektörünün özellikleri belirtilmiş, turizm işletmelerinin mal ve hizmeti aynı anda 

üretmesinin inceliklerinden bahsedilmiştir. Turizm işletmelerinin mal ve hizmeti üretirken müşterilerini 

memnun etmelerindeki önemli etken kaliteli mal ve hizmet üretebilmektir. Turizm işletmelerinin müşterilerine 
kaliteyi sunabilmelerinde işletme içi faaliyetler çok önemli bir yere sahipken işletme dışında gerçekleşen 

faaliyetler de bir o kadar önem arz etmektedir. İşletmeye değer katan, işletmenin kalite derecesine doğrudan 

veya dolaylı olarak etki eden tedarikçiler bazı yaklaşımlara göre işletmenin ortakları olarak görülmektedir. Bu 
çalışmada tedarikçilerin işletmeler için birer köşe taşı niteliğinde olduğu belirtilerek, tedarik zinciri yönetimi 

detaylı şekilde açıklanmıştır. 

 Bir alternatif turizm türü olan kırsal turizm kırsal alanlarda doğa ile baş başa olmak isteyenlerin tercih 

ettiği bir turizm faaliyetidir. Şehirleşmenin etkisiyle doğal kırsal alanlar her geçen gün azalmaktadır. Var olan 
kırsal alanlar ise bilinçsiz kullanım şekliyle doğallık değerini yitirmektedir. Doğal alanların tahrip olmasına 

sebep olan unsurlar arasında bu alanlarda faaliyet gösteren turizm işletmeleri de yer almaktadır. 

 Tedarik zinciri yönetiminin, ürünün hammaddenin tedariği aşamasından başlayıp, işletme içerisindeki 
faaliyetleri de kapsayarak müşteriye sunumuna ve kullanılan ürünün tekrar geri dönüşümüne kadar olan süreci 

kapsadığı göz önüne alındığında; turizm işletmelerinin bulundukları kırsal alanlardaki doğal dokuya zarar 

vermeden varlıklarını sürdürebilmeleri için işletmenin tedarik zincirini gereken hassasiyetle yönetmeleri 
gerekmektedir. 

 Bu çalışmada kırsal turizm işletmeleri için yeşil tedarik zinciri yönetimi önerilmiştir. Yeşil tedarik 

zinciri yönetiminin tanımı yapılarak, yeşil tedarik zincirinin beş temel unsuru olan yeşil satın alma, yeşil 

üretim, yeşil dağıtım, yeşil paketleme ve tersine lojistik faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Bu beş temel öğenin 
detaylı açıklamaları yapılarak kırsal turizm işletmelerindeki uygulanabilirlik boyutundan örneklerle 

bahsedilmiştir. Yeşil tedarik zinciri yönetiminin kırsal turizm işletmeleri için kolaylıkla uygulanabileceği 

vurgulanarak turizm işletmesine sağlayacağı faydalar örneklerle belirtilmiştir. Yeşil tedarik zinciri yönetiminin 
tüm kırsal işletmeler tarafından uygulanabilmesi halinde kırsal alanlardaki doğal doku bozulmayacak ve kırsal 
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turizm işletmelerinin ana sermayesini oluşturan doğal güzellikler değerini yitirmeyecektir. Doğallık değerini 

yitirmeyen kırsal alanlar gözde mekanlar olarak turistler tarafından devamlı tercih edilecektir. 
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ÖZET 

Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biridir. Antik Yunan Medeniyeti ile başlayan şifanın 
başka yerlerde aranması geleneği günümüzde de devam etmektedir. Tarihi ipek yolunun Anadolu’ya açıldığı 

önemli bir merkez olan Erzurum, Orta Asya’nın Anadolu’ya açılan en önemli metropolüdür. Geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de bu güzergâhı kullanarak Anadolu’ya gelmek isteyen ziyaretçiler Erzurum’a uğramak 

zorundalar. Son yıllarda sağlık alanında artan tedavi ihtiyacı özellikle komşu ülkelerindeki sağlık sektörünün 
yetersizliği ve sağlık giderlerinin pahalı olması sebebiyle tedaviyi başka merkezlerde arama ihtiyacı 

doğmuştur. Erzurum medikal tedavi açısından hem bölge hem de komşu ülkelere göre oldukça gelişkin bir alt 

yapıya sahiptir. En büyük Turizm geliri kış turizmine dayanan Erzurum’un turizm yönünden tüm yıl ziyaretçi 
alan bir merkez haline gelebilmesi için medikal turizm en önemli alternatif turizm olarak görülmektedir. Bu 

çalışma ile medikal turizm kapsamında hizmet veren hastane yetkilileri ile görüşülmüş, sağlık turizmi 

kapsamında gelen turist sayıları ile hizmet yönünden yapılan uygulamalar ele alınmıştır. Aynı zamanda 
Erzurum’da medikal turizm için bir SWOT analizi yapılmıştır. Kısa vadede en az 2-3 alanda markalaşmaya 

gidilerek Erzurum’un turizm yönünden tüm yıl ziyaretçi alan bir merkez olması için medikal turizm en önemli 

alternatif turizm çeşidi olarak görülmüş ve bu turizm çeşidinin Erzurum’da canlandırılması için yapılması 

gereken çalışmalar üzerinde durulmuştur. 
Anahtar Kelimeler:  Erzurum, Medikal Turizm, Alternatif Turizm 

 

MEDICAL TOURISM AS THE ALTERNATIVE OF WINTER TOURISM IN 

ERZURUM 
 

 

ABSTRACT  

Health tourism is one of the oldest types of tourism in the world. The tradition of searching for cure 
somewhere else, which started with the ancient Greek Civilization, continues today. Historical Silk Road to 

Anatolia is one of the most important metropolis joining the Central Asia to Anatolia. Those visitors desiring 

to come to Anatolia by using this route as they did in the past have to stop by Erzurum. Because of the 
increasing treatment needs in the field of medicine in later years, the inadequacy of medical sector especially 

in neighboring countries and the high cost of health expenses, the need for seeking cure in different centers 

has emerged. . Erzurum has a highly developed infrastructure in terms of medical treatment both in the region 

and the neighboring countries.   In this study, administrators of the hospitals serving in tourism sector were 
interviewed and the number of tourist coming for health tourism and the practices in respect to health services 

were examined.  At the same time, a SWOT analysis was done for the medical tourism in Erzurum.  By 

developing brand strategy at least 2 or 3 areas in short term, the medical tourism was considered to be the most 
important alternative tourism type for Erzurum whose biggest income is based on winter tourism in order to 

make Erzurum a center receiving visitors all year round and the efforts. 

 
Keywords: Erzurum, Medical Tourism, Alternative Tourism 
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1. GİRİŞ 

 
1.1.Anadolu’da Tıbbın Başlangıcı ve İlk Tıbbi Uygulamalar 

Uygarlık tarihine paralel gelişim izleyen tedavi sanatı bir zorunluluktan doğmuş, tarih öncesi 
dönemlerden beri uygulanmıştır (Tahberer; Uzel 2004). Uygarlık insanoğlunun yerleşik düzene geçmesiyle 

başlamış ve büyük uygarlıkların ilk temellerinin Anadolu topraklarında atıldığı söylenebilir. Coğrafi, iklimsel, 

doğal kaynaklar gibi etkenlerin on binlerce yıllık yerleşme geleneğinin bulunduğu Anadolu, tarih öncesi 
çağlardan itibaren rasyonel tıbbın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Tahberer; Uzel 2004). 

Büyü ve sihir’e dayanan ilkel tıp ile deneyime ve gözleme dayanan tıp uygulamaları da dahil olmak 

üzere, tarih öncesi çağlardan beri tedaviler iki ayrı koldan yürütülmüştür. Birincisi şifalı bitkiler, hayvansal 

ürünler veya doğada var olan diğer bileşenler ile hazırlanan ilaçların oral veya parenteral yoldan verilmesi ile 
yapılan tedavi yöntemi; ikincisi ise hasta organların kesilip çıkarılması ya da yaraların üzerinin açılıp 

dağlanması yöntemiyle yapılan cerrahi tedavi yöntemidir (Tahberer; Uzel 2004). 

Anadolu’daki sağlık uygulamaları ile ilgili ilk yazılı belgeler Hitit döneminde görülür. Hitit 
yazıtlarından anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde uygulanan tıbbi tedavi yöntemi tamamen dinsel ögelere 

dayanmaktadır. Hitit inanç sisteminde tanrılar insanlar gibi düşünülmüş ve tanrılar da insanlarda olduğu gibi 

bir meslek ve uzmanlık alanına sahiptir. Tıp bilimi de bu meslek alanlarından birisi olarak kabul edilmiş ve 
insanlar genelde tanrılara karşı çıktıkları için hastalıklara yakalandıkları düşünülmüştür. İnsanlar bu 

hastalıklardan korunmak veya kurtulmak için de bu uzmanlara müracaat etmişlerdir (Tahberer; Uzel 2004). 

Sağlık bulma kavramı ile ilgili bu dinsel ögeler yanında, Hitit toplumunda şifa veren bu tanrılara 

ulaşılma zorunluluğu doğurmuş ve şifa arayan kişiler şifa bulmak maksadıyla bir arayışa girmişlerdir. Bu 

uygulama ilginç bir şekilde, yaklaşık bin yıl sonra antik Yunanistan ve Anadolu’da çok popüler 

olacak olan Asklepios inancının da temel tedavi uygulamalarından birisi olacaktır.  
 

1.2. Çalışmanın Amacı 

Son yıllarda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya nüfusunun giderek yaşlanması, belenme 
alışkanlıklarındaki değişiklik, tüketilen gıdaların içeriklerinin değiştirilmiş olması, küresel ısınma, çevre 

kirliliği, artan savaş ihtimalleri vb. durumlar hastalık ve tedavi ihtiyacını her geçen gün daha da artırmaktadır.  

Buna bağlı olarak da artan tedavi giderleri ve harcamaları insanları tedavi giderleri daha düşük ve daha gelişkin 

sağlık alt yapısına sahip merkezlere gitmelerine sebep olmaktadır. Erzurum’da bu sebeplerin hepsinin 
yaşanabileceği coğrafyalara yakan merkezi bir şehir konumundadır. En büyük turizm geliri kış turizmine 

dayanan şehirde; turizmi 12 aya yaymak gerekmektedir. Bulunduğu coğrafya itibari ile önemli bir merkez olan 

Erzurum’da turizmin 12 ay yapılabileceği en önemli alternatif medikal turizmdir. Bu çalışma ile medikal 
turizmin Erzurum’da yapılabilirliliği üzerine bir algı oluşturup bu konuda çalışma ve yatırım yapmak 

isteyenlere medikal turizmin Erzurum’da yapılabilmesi için bir ön çalışma olması hedeflenmektedir.   

 
1.3. Sağlık Turizminin Tarihçesi 

Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biridir. Modern anlamda tıp bilimi var olmadan önce 

şifacılar, büyücüler bu konuda hekimlik mesleğinden oldukça eski bir geçmişe sahiptirler. Yaptıkları tedaviler 

ilkel metotlar ve doğaüstü güçlere veyahut uhrevi varlıklara dayalı bir sistem üzerinden yürütmekteydiler. Bu 
yolla şifa bulmak isteyen kişilerde bu yerlere seyahat ederek sağlıktaki turizmin ilk temellerini attılar.   

Antik Yunan Medeniyeti öncesinde başlayan şifanın başka yerlerde aranması geleneği günümüzde de 

devam etmektedir.  Her toplumda hastalık ve bu hastalıklara tedavi bulunması çabası bir takım inanç ve yapı 
anlayışını beraberinde doğurmuştur. Batı kültünde Antik Yunan Mitolojisinde karşımıza çıkan Apollon’un 

oğlu sağlık ve hekimlik tanrısı Asklepios ölecek olan hastaları tedavi edip iyileştirdiği için tanrılara karşı 

gelmiş olarak kabul edilmiş ve Zeus tarafından öldürülmüştür ( Türsab; 2014) . Yunan Mitolojisine göre 
Apollon ve Koronis’in oğlu olan Asklepios aldatma ve ihanetlerin yaşandığı bir ortamda Apollan tarafından 

öldürülen sevgilisi Koronis’in karnından altı aylıkken çıkarılmış ve Apollon onu büyütmesi için Ketaroslardan  

Kheiron’a vermiştir. Pelion Dağına götürülen Asklepios orada Kheirondan sağlık ve tıp bilimini öğrenir ( 

Agizza; 2001). İşinde son derece başarılı olan Asklepios birçok kahramanı yaşama döndürmüş ve kısa sürede 
ünü her tarafa yayılmıştır. Buda ölümsüz olan tanrıları rahatsız etmiştir.  Bunun üzerine Asklepios’un idam 
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fermanı verilir ve öldürülerek ortadan kaldırılır. Onu yeniden diriltmek isteyen Zeus sağlık tanrısını bir 

takımyıldızına dönüştürerek yılan simgesi verir ve böylece Asklepios Hekimlik Tanrısı olarak mitolojideki 
yerini alır ( Agizza; 2001).  

Anadolu’da bir kült haline gelen Askilepios inancı ile beraber kurulan Antik dönem sağlık kuruluşlarına 

da Askilepion denilmiştir ( Çiçek; 2006). Tarihi kaynaklar Askilepionların ortaya çıkışı ve tıp alanındaki 
gelişmelerin birbirleriyle paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. M.Ö. IV. yy dan itibaren hekimlik tanrısı 

Asklepios adına Yunanistan ve Anadolu’da üç tane mabedin yapıldığı bilinmektedir. Bunlar Epidauros 

Asklepionu (Yunanistan’ın Korith Şehrinde), Kos Asklepionu ( Kos Adası-İstanköy) ve Bergama 

Asklepionudur. Aslında bu mabetlerin tapınaktan çok bir hastane olarak kullanıldığı kuvvetli ihtimaldir. 
Yapılan Arkeolojik kazılarda Asklepion’da içinde su ile tedavide kullanılan küvetler hastaların tedavi sonrası 

yeryüzüne çıkmadan kaldıkları odalara gidebilecekleri bir yer altı tüneli ve çeşitli hasta odaları gibi birçok 

ayrıntı düşünülerek tasarlanmıştır. Bunun sonucunda da buraya tedavi görmek için gelen hastalar bir süre 
buralarda konaklayarak tedavi almışlardır. Böylece sağlıktaki ilk turizm hareketliliği de başlamış kabul 

edilebilir. Batı tarihinin ilk hekimi olarak kabul edilen Hipokrat İstanköy’de doğmuş ve buradaki Kos 

Askilepionunda yetişmiş ve yaşamının büyük bir bölümünü bu mabede sürdürmüştür.  
Doğu kültünde de benzer bir inanç sistemi söz konusudur. Lokman Hekim inancı bu anlayışın bir 

yansıması olarak Orta Doğu, Orta Asya ve Anadolu’da karşımıza çıkar ve süreklilik arz ederek günümüzde de 

devam etmektedir.  

Antik dönemde daha çok termal tedavi şeklinde karşımıza çıkan sağlık hizmeti özellikle Anadolu’da 
Türk hâkimiyeti ile diğer sosyal kurumlar gibi önce Anadolu Selçuklu Devleti daha sonra da Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde devletin asli görevleri arasında kabul edilmiş ve bunların inşası çoğunlukla devlet 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde inşa edilen Şifahaneler birer vakıf anlayışı ile ele alımmış 
hastaların tıbbi bakımlarından tedavilerine kadar birçok gider devlet tarafından karşılanmıştır ( Kemaloğlu; 

2014). Bu dönmede yapılan bu yapılar belli merkezlerde yoğunlaşmıştır. Buda gene tedavi için insanların 

başka yerlere seyahat etmelerini zorunlu kılmıştır. Anadolu Selçuklu dönemine baktığımız zaman 

Şifahanelerin Konya, Kayseri, Sivas gibi merkezlerde yoğunlaştığını görürüz. Selçukluların yıkılmasından 
sonra altı yüz yıl bu topraklarda varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Selçuklu geleneğinin 

devam ettiğini görürüz. 19. yy gelindiğinde salgın hastalıkların baş göstermesiyle modern anlamda tıp 

merkezlerinin kurulması zorunluluğu bütün dünyada hissedilmiştir. 20. y.y da inanlar baş gösteren ve dünyayı 
kasıp kavuran verem hastalığı dolayısıyla tedavi alabilmek için belli merkezlerde kurulan sanatoryumlara 

seyahat etmek zorunda kaldılar.  

Bugünün dünyasında artan tedavi ihtiyaçları ve tedaviyi daha ucuza mal etmek isteyen insanoğlu tedavi 
ve şifa amaçlı gezisini hala sürdürmektedir. 20. yy’ın sonlarına kadar genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 

gelir düzeyi yüksek kişiler ağırlıklı olarak ülkelerinde olmayan tedavi yöntemleri ve/veya daha kaliteli sağlık 

hizmetleri için gelişmiş ülkelerdeki daha kaliteli sağlık hizmetleri için gelişmiş ülkelerdeki daha iyi hizmet 

olanakları olan sağlık tesislerine giderek oradaki hizmetlerden yararlanmışlardır. 21. yy da uluslararası hasta 
dolaşımı yön değiştirmeye başlamıştır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki insanlar daha ucuz ve kaliteli 

hizmetler için gelişmekte olan ülkelere seyahat etmektedirler. Bugün dünyada en çok gidilen sağlık turizmi 

destinasyonları arasında Türkiye’nin dışında Güney Kore, Hindistan, Meksika, Tayland, İsrail, Malezya, 
Singapur gibi ülkeler yer almaktadır ( Türsab; 2014). Sağlık turizmi çalışmaları medikal turizm, termal turizm, 

yaşlı ve engelli turizmi olarak alt dallarda incelenmektedir.  

Türkiye’de Medikal turizm özellikle göz hastalıkları,  estetik cerrahisi, diş ve tüp bebek tedavilerinde 
diğer ülkelere göre oldukça gelişkin bir konumda olduğu ifade edilebilir. Ancak Türkiye medikal turizmde 

henüz gerek kamu gerekse özel sektör açısından ortak bir stratejiye ve kriterlere sahip olmamasına rağmen 

gelişim gösteren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde yıllık ortalama %20’den fazla büyüyen bir alternatif turizm 
çeşididir. Bu sektörün dünyada yıllık ticari hacmi yaklaşık 100 milyar USD olup, 20 milyonu aşkın insan sağlık 

turizmi amacıyla seyahat etmektedir ( Aydın;  Aypek;  Aydın; Şahbaz; Arslan; 2011) . Özellikle turizm 

ülkelerinde turizmin 12 aya yayılması, turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve rantabilitesi için en önemli 
alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizminin geliştirilmesi bir zorunluluk ve fırsat olmuştur. Ülkemize gelen 

turistler ortalama bir hafta konaklamakta ve toplamda 700 USD civarında bir ödeme yapmaktadırlar. Ancak 
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ülkemize tedavi amaçlı gelen medikal turist ortalama on gün kalmakta ve yaklaşık 10 bin USD harcama yaptığı 

düşünüldüğünde altyapıların güçlendirilip iyi yatırımlarla bu sektörden elde edilecek gelirler oldukça önemli 
miktarlar olarak karşımıza çıkmaktadır( Aydın; vd.2011). 

Türkiye’de genel olarak sağlık turizmi, özelde ise medikal turizm son 10-15 yıl içerisinde genel olarak 

turizm sektöründeki olumlu gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermeye başlamıştır. İnsanları 
uluslararası turizm hareketlerine yönelten nedenlerden birisi hiç şüphesiz ‘’sağlık’’ olmaktadır. Dünya turizm 

hareketlerinde önemli bir paya sahip olan Türkiye sahip olduğu altyapı olanakları, yetişmiş insan gücü, 

rekabetçi fiyat avantajları, devlet desteği medikal turizmin gelişmesinde etkili olan unsurlardan biri olarak 

karşımıza çıkar. Bir diğer unsurda özellikle bulunduğu coğrafi konum itibariyle sahip olduğu eşsiz doğal ve 
tarihi zenginliklerinin yanı sıra uygun iklim koşulları ile birleşen kaliteli turizm işletmeciliği ve dünyaca 

bilinen konukseverliği ile medikal turizm alanında da her geçen gün daha fazla pay sahibi olmaktadır( Aydın; 

vd.2011). 
Eldeki resmi verilere göre 2008 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemize ortalama 75 bin turist 

gelirken bu rakam 2015 yılında 500 bini bulmaktadır. Buda 7 yılda yaklaşık beş kat artış olduğunu 

göstermektedir. Sağlık Bakanlığının 2013-2017 yılları arasını kapsayan Stratejik Eylem Planında sağlık 
turizmine ilişkin amaç ve hedefler de yer almaktadır (Tablo 1). Bu eylem planı ile 2010 yılında Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde ülkemizde turizm sağlığı hizmetlerinin tek elden yürütülmesini amaçlamıştır. 210 sayılı 

kanun hükmünde kararname ile değişik 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 9. Maddesi doğrultusunda Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
sağlık turizmi ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Sağlık Turizmi biriminin kurulmasına karar verilmiştir.  Bu 

birim Sağlık Turizmi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 eylem planına ek olarak kısa vadeli iki 

eylem planı hazırlamıştır. Bu eylem planlarından ilki 2013-2017 ( Tablo 1.) diğeri ise 2014-2018 ( Tablo 2) 
yıllarını kapsamaktadır. 

 

Tablo 1. Sağlık Bakanlığı Eylem Planı 2013-2017: Sağlık Turizmine İlişkin Amaç ve Hedefler 

AMAÇ 1 Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak 
sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek.  

HEDEF 1,2 Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek. 

1,2.1. Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak. 

1,2.2. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek. 

1,2.3. Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek. 

1,2.4. Sağlık turizmi yönetimini iyileştirmek. 

 

Tablo 2. Türkiye Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018: Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 

 
 

 

 
Programın Amacı ve Kapsamı 

Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması, 
rehabilitasyon hizmetlerinin ve kişilerin kendilerini iyi ve sağlıklı 

hissetmesini sağlayan hizmetlerin giderek artmasına paralel olarak 

sağlık turizmi, ülkemizin potansiyeli dikkate alındığında önemli bir 
fırsat sunmaktadır. Bu programla, Türkiye’nin dünyada yükselen 

Pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm ileri yaş-

engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek 
rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 

 

 

 
 

 

 
 

Program Hedefleri 

• Termal Turizmde 100.000 yatak kapasitesinin 

oluşturulması. 

• Termal Turizmde 1.500.000 (600.000 tedavi amaçlı) 

yabancı termal turiste hizmet sunulması. 

• Termal Turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi. 

• Medikal Turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde 
olunması. 
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• 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi. 

• Medikal Turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi. 

• İleri Yaş Turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması.  

• İleri Yaş Turizminde 150.000 yabancı turistin ülkemizi 

ziyaret etmesi. 

• İleri Yaş Turizminde 750 milyon dolar gelir elde edilmesi. 

 
Her iki tabloda incelendiğinde genelde Sağlık Turizmi kapsamında yatak kapasitesi, turist sayısı ve 

turizm geliri açısından bir programın yapıldığı anlaşılmaktadır. Konulan hedeflere bakıldığında medikal 

turizmde hedeflenen ilk 5 destinasyon arasına girmek ve 5,6 milyar dolarlık gelir beklentisiyle en önemli 

Sağlık Turizmi alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
2011-2015 yılları kapsamında bu hedeflere yaklaşıldığı anlaşılmaktadır TÜİK verilerine göre 2011 

yılında medikal tedavi için gelen turist sayısı 176.000 iken bu rakam her yıl düzenli olarak artmaktadır. 2012 

yılında 261.999, 2013 yılında bu rakam 300.000 bulmuştur. 2014 yılında bu rakamlar 400.000 üzerinde 2015 
yılı itibariyle de 500.000 bulmuştur. Medikal turizm kapsamında ülkemizi tercih eden ziyaretçiler arasında 

Libya, Almanya, Irak, Azerbaycan ve Rusya pasaportu taşıyanların sayısı çoğunluktadır ( Kaya; Yıldırım; 

Karsavuran; Özer; 2013). Bu sıralamaya bakıldığında Almanya ve Rusya pasaportlu turistlerin turizm 
programları içerisinde Türkiye’nin sürekli yer aldığı biliniyor. Irak sınır komşuluğu ve kendi ülkelerindeki 

daha az gelişen sağlık sektörü dolayısıyla tercih etikleri düşünülebilir. Azerbaycan vatandaşlarının ‘’iki devlet 

bir millet’’ anlayışıyla ve kendi ülkelerindeki sağlık giderlerinin Türkiye ile kıyaslandığında yüksek maliyeti 

dolayısıyla tercih sebepleri arasında yer alır. Medikal turizm kapsamında en çok ziyaretçi gelen ülke olan Libya 
ise ülkelerinde yaşanan iç karışıklık sırsında Türkiye ile kurulan yakın ilişkiler dolayısıyla tercih etmektedirler.  

Ülkemize sağlık turizmi kapsamında tedavi amaçlı gelen turistlere bakıldığında turizm bölgelerinin öne 

çıktığı ve daha çok temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan tatil sezonunda hizmet almayı tercih ettikleri 
anlaşılmaktadır ( Kaya; vd.2013). Bu hastaların tercih ettikleri hastanelere bakıldığında özel hastanelerin ilk 

sırada olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanelerin ikinci sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca bu hastaların tercih 

ettiği kliniklere bakıldığında ilk on sırada şu klinikler yer alır. Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, İç 

Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri yer 

almaktadır ( Kaya; vd.2013). 

 
1.4.Kış Turizmi 

Turizm genellikle yaz aylarında, ‘’ deniz, kum, güneş’’ etmenlerine bağlı dönemsel bir faaliyet olarak 

bilinir. Ancak turizm mevsimi, herkesin tatilini yaz aylarında geçirme fırsatı olmadığından, yılın tamamına 
yayılım gösterebilen bir etkinlik türüdür. Turizmin tüm yıla yayılması için geliştirilen alternatif turizm çeşitleri 

arasında kış ayalarında spor, rekreasyon, eğlence, sağlık içerikli faaliyetler kış turizmi içerisinde yer almaktadır 

( Usal; 1984). Kış turizminin yapıldığı bölgelerin dağlık alanlar olması kışın spor turizmi için olanak sunarken 

yaz aylarında da güzel manzarası ve serin havası ya da çeşitli alternatif faaliyetleriyle turizm hareketini devam 
ettiren bir özellik taşır. 

Kış turizminde her yaş grubundan ve farklı düzeyde eğitime sahip katılımcıları görmek mümkün 

olmakla birlikte; genellikle yüksek gelir düzeyine sahip katılımcılar yoğunluk göstermektedir. Kış turizmi 
ekonomik ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde yararlarından bahsetmek mümkündür. Ekonomik açıdan 

kış turizmi yeterince kalkınmamış dağlık ve ormanlık bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunarak gelişim 

sürecini hızlandırır. Bununla birlikte kış turizmi, turizm mevsimini uzatarak ülkeye döviz girdi sürecini devam 
ettirir ( Mursalov; 2009).  

 

1.4.1.Ülkemizde ve Erzurum’da Kış Turizmi 

Ülkemiz açısından bakıldığında kış turizmi, hızlı gelişen bir alternatif turizm türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yıl içerisinde aralık, ocak, şubat aylarını kapsayan kısa süreli ve mevsimsel bir tatil çeşididir. 

Ülkemizde de elliyi aşkın tesisle bu alanda iyi bir hizmet sunulmaktadır. Erzurum kış turizmi açısından ilk 

kayak eğitmenlerinin yetiştirildiği bir merkez durumundadır. 1940 yılı sonunda Erzurum’da ‘’ Kayak Muallimi 
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Yetiştirme Kursu’’ açılmış ve bu kursa katılan 15 kayak rehberi Türkiye’nin değişik bölgelerine dağılarak 

kayak öğretmenliği yapmaya başlamışlardır ( Küçükuğurlu; Sivaz; 2011). 
Türkiye’nin doğusunda yer alan Erzurum ülkemizin en yüksek ve soğuk illerinden birisidir. İklimi sert 

ve karasal özellik gösterir. Ortalama beş ay kar yağışı alabilmektedir.  Kış sporları ve kış turizmi hareketleri 

bakımından Türkiye’nin birinci derece önemli ve öncelikli kayak alanlarına ve 3185 m yüksekliğe sahip olan 
Palandöken dağları kayak merkezleriyle kış sporlarının sembolü durumundadır.  Kış mevsimi uzun ve sert 

geçmekte, ortalama mevsim sıcaklığı -25 oC, karın yerde kalama süresi kayak pistlerinde 150-175 güne 

çıkabilmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1991’de yapılan araştırmada; Palandöken kayak 

merkezinde kasım- nisan döneminde ortalama kar kalınlığı 95 cm olarak tespit edilmiştir ( Türkeri; 2014). 
Günümüzde de kış turizminin ülkemizdeki en önemli destinasyonları arasında olan Erzurum Palandöken 

ve Kandilli kayak merkezleri ile pist uzunluğu (25.788 m), kapasite (24.563 kişi/saat) ve mevcut yatak 

kapasitesi (2466) ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla Uludağ, Bolu ve Erciyes kayak merkezleri takip 
etmektedir.   

Türkiye’de kış turizmi için yapılan ilk ciddi ve kapsamlı proje Erzurum Palandöken Kış Sporları ve 

Turizm Mastır Plan çalışmasıdır. Yapılan bu çalışmada Palandöken Dağlarının doğal yapısı ve iklimi ile kış 
sporları merkezi niteliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Projede üç alan üzerinde toplam 32 bin kişinin kayak 

yapabileceği, uluslararası yarışmalar hatta kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği, 6 bin kişinin doğrudan 

istihdam edilebileceği öngörülmüştür ( Türkeri; 2014). Proje kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda 

kamu ve özel sektör tarafından bölgeye kayak sporu ve kış turizmi hareketleri yönünden uluslararası bir 
istasyon olma özelliği kazandırılmıştır ( Toy; Eymirli; Karapınar; 2010).  

17 Ocak 2007 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde 2011 yılında yapılacak olan 25. Üniversiteler Arası 

Kış Oyunlarının (Universiade) Erzurum’da yapılmasına karar verilmesinden sonra oyunların başlayacağı 
döneme kadar şehirde 6 disiplin ve 11 branşta yarışların yapılabileceği pistler ve yeni kayak merkezleri inşa 

edilmiştir. Daha önce mastır plan kapsamında olan Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezinde 

bu hususta ciddi bir yapılanmaya gidilmiştir. 

Universiade 2011 öncesi inşa edilen ve bugün Erzurum’un sembollerinden biri olan halk arasında 
Atlama Kuleleri olarak bilinen Kayakla Atlama Kuleleri Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca 

125 metrelik yükseklikle şimdilik dünyada bu alanda en uzun mesafeli atlama kulesi olma özelliğine de sahiptir 

( Ağger; 2011).  
27.01.2011-06.02.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kış Oyunları Erzurum 

ekonomisini canlandırmış istihdam hacmi artmış ve hem ülkenin hem de şehrin tanımına büyük katkı 

sağlamıştır. 2011 oyunlarından sonrada Erzurum şehrine bakıldığında turizmin gene mevsimsel olarak kaldığı, 
kendi içerisinde kış turizmine bir alternatif geliştirilemediğini görmekteyiz. Buda Erzurum’da turizm 

yatırımlarının sadece kış turizmine yönelik yapıldığını ortaya koymaktadır. Turizmin sadece 3-4 ay devam 

ettiği gelen bu turistlerinde konakladıkları merkezler dışında şehirle bir bağlantı kurmadan tekrar geri 

gittiklerini ve turizm gelirleri açısından halka yansıyan bir döviz girdisinin olmadığını ve turizm alanında 
istihdamların yetersiz kaldığını göstermektedir. 

Erzurum’da iklim şartlarının elverişsizliği iş olanaklarının yetersizliği düşünüldüğünde Erzurum’un 

kalkınması için turizmin en önemli yatırım aracı olması gerektiği fikrini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 
turizmin 12 aya yayılması ve gelen turistin şehir ile bir bağ kurmasının ancak medikal turizmle mümkün 

olabileceği fikrini doğurmaktadır. Şehrin tarihi ipek yolu kavşağında Avrasya, İran ve Anadolu üçgeninin 

kesiştiği ve bu yolun Anadolu’ya açılan noktasında bölgenin en önemli metropolü durumunda olması 
jeopolitik önemini göstermektedir.  

 

2. YÖNTEM 
 

Erzurum’da Aralık 2015 ve Ocak 2016 tarihlerinde kamu, özel sağlık kuruluşları ve üniversite 

hastanesini kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak hastane yetkilileri 
ile görüşülmüş ve medikal turizme yönelik sorular yöneltilmiş ve bu soruların cevapları alınmıştır. Ayrıca 

medikal turizm kapsamında gelen hastalarla özel olarak görüşülmüş ve bu hastalardan istek, beklenti ve 

şikâyetlerine yönelik düşünceleri alınmıştır.  
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Bu çalışmada medikal turizm kapsamında gelen hastaların Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Özel Şifa Hastanesi ile Özel Buhara Hastanesini tercih ettikleri bu 
merkezlerde tedavi aldıkları anlaşılmıştır. Bu hastanelerden Özel Şifa Hastanesi 2015 sonu itibari ile SGK 

tarafından sözleşmeleri yenilenmediği için bu çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

 
Hastane yetkililerine yöneltilen sorular ve cevapları şunlardır. 

1. Medikal turizm kapsamında yabancı hasta kabulü sizin için ne kadar önemli?  

Bu soruya üç hastanede yabancı hasta kabulünün hastaneleri için oldukça önemli olduğu cevabını 

vermişlerdir. Yabancı hasta kabulü ile hastanelerinin yurt dışında tanındığını ve gelen hastanın bir daha 
geldiğinde yeni hastalar getirdiğini belirterek elde ettiklerin gelirin bu sayede arttığını vurgulamışlardır. 

2. Sağlık turizmi için yıllık harcadığınız ya da ayırdığınız bütçe nedir? 

Bu soruya üç hastanede herhangi bir bütçe ayırmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bütün sağlık 
kuruluşları tanıtım ve planlanma için bir bütçenin olması gerektiğini vurgulamışlardır. 

3.Kurumunuzda sağlık veya medikal turizm birimi var mı? Varsa bu birimde çalışan görevli sayısı 

yeterlimi ve sağlık turizmi konusunda eğitimlimi?  
Bu soruya sadece Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi (BEAH) yetkilileri Evet cevabını vermişlerdir. 

Diğer iki kurumun sağlık turizmi birimi bulunmamakta ve aynı zamanda sağlık turizmi ile ilgilenen özel bir 

görevlide görevlendirilmemiştir. Hastalar doğrudan muayene olmak istedikleri hasta kabul birimine başvuru 

yapmaktadırlar. BEAH bünyesinde İl Sağlık Turizmi Koordinatörlüğünde işlem yapan Yurt Dış Hasta 
Biriminde İngilizce, Azerice, Farsça ve Rusça bilen tercümanların çalıştığı ve gelen hastaların öncelikli olarak 

bu birimde kabul edilerek muayene olacakları birime tercümanlar aracılığı ile yönlendirildikleri bilgisi verildi. 

4. Sağlık Turizmi kapsamında aracı kuruluş/acente/yurtdışı sigorta vb. kaç kuruluşla anlaşmanız var. 
Bu soruya sadece Azerbaycan pasaportu taşıyan Nahçıvanlı hastalara yönelik %20’lik bir ıskontonun 

iki devlet arasındaki anlaşma bunun dışında herhangi bir anlaşmanın yapılmadığı bilgisi verildi.  

 5. Son olarak Erzurum’da Hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak medikal turizmin Erzurum için önemi 

nedir. 
Bu soruya bütün sağlık kuruluşları Erzurum’un medikal turizm alanında yakın gelecekte bölgede söz 

sahibi olması gerektiği düşüncesine birleşmekteler. Bunun için planlı programlı hareket edilmesi gerektiği ve 

gerekli yatırımların geç kalınmadan yapılması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. 
 

3. BULGULAR 

 
3.1.Erzurum’un Medikal Turizm Olanakları  

Medikal turizm açısından Erzurum bölgenin en iyi altyapısına sahip iki büyük hastanesine sahiptir. 
Özellikle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi kurulduğu günden beri bölge insanının ileri tedavi tetkik 

isteyen hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Böylece yerli turist olarak 

adlandırabileceğimiz tedavi amaçlı sürekli bir sirkülâsyonun olduğunu söyleyebiliriz. Iğdır, Kars, Ardahan, 

Ağrı, Muş, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Erzincan illerine medikal anlamda bir hizmet sunmaktadır. 
Son yıllarda aratan tedavi ihtiyacı dolayısıyla komşu ülkelere de bu konuda hizmet sunulmaya başlanmıştır. 

Özellikle Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere 

İran, Irak, Suriye ve Gürcistan gibi komşu ülkelere yapılacak açılımlarla bu alanda yeterli tanıtımın 
yapılmasıyla medikal turizm açısından bölgenin en önemli destinasyonlarından biri olacaktır.  

Şehir merkezinde yer alan Üniversite Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken 

Devlet Hastanesi, Nene Hatun Kadın ve Doğum Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, Özel Şifa Hastanesi (2016 yılında SGK sözleşme yenilememiştir) ve Özel Buhara Hastanesi ile 

medikal alanında yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Bu hastanelerden özellikle Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temel, Dahili ve Cerrahi birimlerin 

yanı sıra özellik arz eden birimleri de bünyesinde bulundurması bakımından uluslararası standartlarda kaliteli 
hizmet sunmaktadır. Robotik Cerrahi, Yürüme Robotu, Temoterapi Cihazı, Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 

Yöntemleri Tedavisi, Sülük Tedavisi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Tüp Bebek Ünitesi 
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ile Organ ve Doku Nakli gibi özellik ve özel uzmanlık alanı isteyen birimlere sahip olan her iki hastanede de 

yeterli miktarda uzman hekim bulunmaktadır. 
Sağlık turizmi kapsamında Erzurum ilindeki hastaneler incelendiği zaman Bölge Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde Yurt Dışı Hasta Birimi merkezinin bulunduğu ve merkezin medikal turizme yönelik hizmet 

verdiğini görmekteyiz. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Özel Buhara Hastanesinde ise böyle bir 
birimin olmadığını ve turistin doğrudan muayene olmak istediği kliniğe müracaat ettiğini görmekteyiz buda 

bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.  

Medikal turizmin Erzurum’un turizm girdileri arasındaki payı her geçen yıl hızlı bir şekilde artmaktadır. 

 
Tablo 3. Erzurum İlinde Bulunan Turistik Tesis İşletme Belgeli Otellere Gelen Yerli ve Yabancı 

Turist Sayısının Son Beş Yıla Ait Dağılımını Gösterir 

Yıl Yerli Turist Sayısı Yabancı Turist Sayısı Toplam 

2011 193.975 27.072 221.047 

2012 198.095 24.244 222.339 

2013 191.561 31.011 222.572 

2014 179.186 28.066 207.252 

2015 160.787 22.890 183.677 
Kaynak: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi 2013 yılından sonra yabancı turist sayısında ciddi bir düşüş 

görülmektedir. 2015 yılında yaşanan terör olayları bu düşüşü etkileyen unsurlardan biri olabileceği gibi artan 
kış turizmi destinasyonlarının rekabet ortamını artırmasından kaynaklıda olabilir. 

 

Tablo 4. Erzurum İline Medikal Tedavi Amaçlı Gelen Hasta Verileri 

Yıl Kamu veya 

Üniversite 

Hastanesi 

Özel Hastane Toplam 

2011 Bilinmiyor 453 453 

2012 181 498 679 

2013 1123 543 1666 

2014 3094 538 3632 

2015 2175 573 2748 
Kaynak: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, 

Özel Buhara Hastanesi Verileri ( Özel Şifa Hastanesi Verileri eklenememiştir.) 

 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde 2013 yılından önce medikal turizm verilerine ilişkin kayıtların 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde gelen hastalar muhtemelen SGK kapsamında tanıtılan Sağlık 

Turizmi kodları kullanılmadan kabul edilen ücretli hasta olarak değerlendirilmesinden kaynaklı olduğu hastane 
yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. 2013 yılından sonra Sağlık Bakanlığının 2013-2017 stratejik eylem 

planlaması kapsamına giren Sağlık Turizmi çerçevesinde daha sağlıklı verilerin tutulmaya başlandığı 

söylenebilir. 

Yukarıdaki her iki tablo karşılaştırıldığında Erzurum iline gelen yabancı turist sayılarına bakıldığında 
medikal turizm kapsamında gelen turistlerin son yıllarda toplam yabancı turist sayısının %10’undan daha fazla 

bir sayıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bunların bıraktıkları döviz miktarı göz önüne alındığında ise 

Erzurum ekonomisine katkısının oldukça fazla olduğu düşünülmektedir. 2015 yılında ortalama 1.000.000 Türk 
lirası bir gelirin elde edildiği varsayılmaktadır. USD cinsinden ele alındığında ise ortalama 350.000 USD bir 

gelirin elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu rakamlar sadece turistin sağlık kurumlarına bıraktığı rakamlardır. Bu 

rakamlara ilaveten konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri ve refakatçi masrafları da eklendiğinde bu 
rakamların iki katına çıkmaktadır. 
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3.2.Erzurum’da Sağlık Turizmi SWOT Analizi 

A. Güçlü Yönler 
1. Coğrafi olarak Anadolu ve Avrasya kavşağında olması.  

2. Kültür, tarih ve tabiat zenginliği. 

3. Palandöken kayak merkezi ve kış sporları. 
4. Potansiyel pazar ülkelere ulaşımın kolay olması. 

5. Kapsamlı ve donanımlı bir üniversiteye sahip olması. 

6. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üniversite Hastanesinin yeterli donanıma ve alt yapıya 

sahip olması. 
7. Son teknolojik tıbbi cihazlar. 

8. Vize uygulamasının bazı ülkelerle kalkması. 

9. Hava limanın olması. 
10. 2011 Üniversiteler arası kış oyunlarının Erzurum’da yapılmış olması 

 11. Pasinler, Aziziye ve Köprüköy termal kaplıcaların bulunması. 

B.Zayıf Yönler 
 1. Reklam ve tanıtımların yeteri kadar yapılmaması. 

2. Yabancı dil bilen sağlık çalışanı yetersizliği. 

3. Sağlık turizmi ile ilgili bilgi düzeyinin yetersizliği. 

4. Özel sağlık sektörü yatırımlarının ve yurt dışına yönelik faaliyetlerin azlığı. 
5. Hastanelerin turizm yatırımları, konaklama ve otel komplekslerinin olmaması. 

6. Yurt dışı direkt uçuşların olmaması. 

7. Ülke ve bölgenin içinde bulunduğu terör ortamı. 
8. Proje üretme kapasitesinin yetersiz olması. 

9. Markalaşma bilincinin gelişmemiş olması. 

 

C. Fırsatlar 
1. Erzurum’un Türk Cumhuriyetlerine açılan güzergahta en önemli Büyük Şehir olması.  

  2. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin konumunun gün geçtikçe daha çok önem kazanması.  

3. İl Sağlık Müdürlüğünün konuyu ciddi şekilde ele alması ve Hastane yönetimlerinin konu ile ilgili 
olması. 

  4. Teknolojik anlamda kaliteli sağlık kuruluşlarına sahip olması (BEAH, AÜ Araştırma Hastanesi vb.) 

  5. Alternatif turizm çeşitlerinin dünya gündeminde giderek daha fazla yer alması. 
  6. Erzurum’da Cazibe Merkezi Programı’nın uygulanmaya başlanması. 

 

D. Tehditler 

1. Özel sektör yatırımlarının batıya kayması. 
2. Komşu ülkelerdeki iç karışıklık ve siyasi iktidarsızlık. 

3.Yetişmiş sağlık personelinin uygun şartlar sağlayarak batıya göç etmesi. 

4. Hastanelerdeki bütçe yetersizlikleri ve yeni yatırım yapamayışları. 
5. Özellikle İran’ın sağlık turizminde ciddi çalışmalar başlatmış olması. 

6. Komşu ülkelerin ekonomik olarak iyi durumda olmayışı ve genelde az harcama yapmaları. 

 
Bu SWOT analizin Erzurum’un medikal turizm kapsamında ilk defa yapılmış olup sektörün bu alanda 

bir farkındalık oluşturup genişletilerek geniş ve kapsamlı çalışmalara örnek teşkil edeceğini umuyoruz.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Son yıllarda ülkemizin ihracat performansının %2-3’lük kısmının yabancı hasta hizmetleri aracılığı ile 

kazandığını tahmin etmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 hedefleri göz önüne alındığında iki 

milyon yabancı uyruklu hasta ve 20 milyar USD döviz girdisi hedeflenmektedir. 
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Sağlık turizmi dünyada ve ülkemizde yıllık ortalama %20’den fazla hızla büyüyen bir alternatif turizm 

çeşididir. Turizmin 12 aya yayılması planlanmasında turizm sektörünün sürdürebilirliliği ve rantabilitesi için 
en önemli alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizminin geliştirilmesi bir zorunluluk ve fırsat olmuştur. 

Genelde sağlık turizmi özelde ise medikal turizm açısından Erzurum komşu ülkeler göz önüne alındığında 

gelişkin altyapısı kaliteli sağlık hizmetiyle bölgede söz sahibi olabilecek en önemli destinasyonlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Azerbaycan’ın sağlık sisteminin Avrupa standartlarının altında olması, gerekli 

dananım ve altyapıya sahip olmaması bakımından Türkiye burası için en önemli pazar konumundadır. Birde 

Nahçivan ile Azerbaycan arasında yer alan dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan’ın kontrolü altında olması 

Nahçivan ile Azerbaycan arasındaki bağları koparmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan pasaportu taşıyan 
Nahçivan vatandaşlarının her alanda Türkiye pazarını kullandıkları görülmektedir. Medikal turizm açısından 

da bu pazar talebi karşılayabilecek durumdadır. İran sağlık turizmi ve medikal turizm açısından altyapısını ve 

tanıtımlarını daha iyi yapmış ve bu pazarda Türkiye’nin en büyük rakibi durumundadır. 
Medikal turizmin Erzurum’da istenen seviyelere gelebilmesi hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli 

stratejik eylem planlaması ile bir program dahilinde yürütülmelidir. Kısa vadede bir komisyon oluşturulmalı, 

Erzurum sağlık ve medikal turizminin markalaşması ile ilgili, pazarın değerlendirileceği ve analiz edileceği 
geniş ve kapsamlı raporlar hazırlanmalıdır. Sağlık turizmi çalışanlarının eğitimleri profesyonelce yapılmalıdır. 

Orta vadede Erzurum’un mevcut durum tespiti yapılarak etkin tanıtımları yapılmalıdır. Hava limanı, otobüs 

terminali ve tren garında sağlık turizmi noktaları oluşturulmalı ve gelen kişiler doğrudan karşılarında bu konu 

ile ilgili resmi bir birim bulmalılar. Uzun vadede ise Erzurum’un sağlık ve medikal turizmde markalaşma 
konuları tespit edilmeli ve gerekli alt yapı çalışmaları yapılmalıdır. Erzurum’un sağlık turizmi gelirleri 

bakımından Türkiye’deki ilk beş il arasına girmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  

Tüm bu çalışmalar sonrasında Erzurum; çevre ülkelerdeki sağlık turistlerine hizmet veren dünyaca ünlü 
birkaç klinik ve branşla markalaşmış bir sağlık merkezine dönüşmeli ve bu sayede medikal turizmin dışındaki 

diğer sağlık turizm türlerine de katkı sağlayarak bu alanlarda da bir markalaşmaya gidilmelidir. 

Sonuç olarak Erzurum için medikal turizm fırsatları oldukça fazla olup turizmin Erzurum’da sadece kış 

ayalarında yapılan organizasyonlardan kurtulup 12 ay turizm yapılabilen bir destinasyona dönüşmesi için 
turizm alternatiflerini iyi değerlendirip medikal turizm için zaman kaybetmeden harekete geçilmesi 

gerekmektedir. Bunu için; 

1. Medikal turizm ile Erzurum’un turizm sektöründeki canlılığı 12 aya yayılarak sosyoekonomik istikrar 
ve istihdam sağlanmalıdır. 

2. Turizmin 12 aya yayılmasında Erzurum için en uygun alternatif turizm çeşidi medikal turizmdir. 

3. Erzurum medikal turizmi için bir durum tespiti yapmak ve yol haritası çizmek gerekmektedir. 
4. Diğer illerdeki medikal turizm uygulamaları araştırılıp incelenmelidir. 

5. Kısa vadede medikal turizm için 2-3 alanda ( onkoloji, organ ve doku nakli, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon vb.) markalaşma çalışmaları yapılmalıdır.   
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ÖZET  

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşme sürecinin başlaması ile birlikte, çalışan insanların dinlenme ve 

tatil yapma ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.  Bu ihtiyaca bağlı olarak son yıllarda insanların geleneksel olarak 
bilinen deniz, kum, güneş turizmi dışında farklı turizm faaliyetlerine katılma isteği de ön plana çıkmaya 

başlamıştır. Özellikle turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması beraberinde birçok alternatif turizm türlerinde 

gelişmesine zemin hazırlamıştır. 

Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, alternatif bir turizm türü olan çiftlik turizm potansiyelinin 
Erzurum ili kapsamında incelenmesidir. Çalışma konusu dahilinde Buğday Derneğinin çeşitli bölgelerdeki 

ekolojik çiftliklerde sürdürdüğü TA-TU-TA (Tarım-Turizm-Takas) projesi kapsamında yer alan 4 ekolojik 

çiftlik değerlendirilmiştir. Çalışmada veriler görüşme, gözlem ve doküman analizi yoluyla elde edilmiş, 
verilerde istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Eko Turizm, Ekolojik Çiftlik, TA-TU-TA 
 

 

EVALUATION OF ECOLOGICAL FARM AS AN ALTERNATIVE 

TOURISM: THE CASE STUDY OF ERZURUM PROVINCE 
 

 

ABSTRACT 

Today, tourism sector has become an important area in terms of countries, which would benefit for 

social, economic and cultural areas. Especially developed and developing  countries reaize the potential that 

exists in the tourism sector and see as an important means of development an give importance to this area. In 

recent years,  depending on the growing potential, producers and consumers have turned to different tourism 
activities apart from sea, sand and sun tourism which is conventionally known. Efforts to promote tourism 

activities in the 12 months  especially, laid the ground for the development of many alternative types of tourism. 

The subject of our study and as an alternative type of tourism, farm tourism is examined in Erzurum. 
Within the subject,it has been evaluated four ecological farms located in Erzurum. In this context, Wheat 

association carries out  projects  that  sustain farms in various regions. The data of study are obtained through 

interview, observation and document analysis. 
 Keywords: Ecotourism, Ecological Farms, TA- TU-TA  
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1. GİRİŞ  

 
Günümüzde turizm sektörü,  sosyal, ekonomik ve kültürel fayda sağlayan, sürekli değişme ve gelişme 

gösteren önemli bir sektör haline gelmiştir.  Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, turizm sektörünün 
var olan potansiyelinin farkına varmakta ve kalkınmanın önemli bir aracı olarak görmekte ve bu alana önem 

vermektedirler.  

Son yıllarda turizm sektörünün önemini kavrayan ülkeler turizm arz potansiyelini değerlendirerek, 
mevcut kaynaklarını kullanarak, turizm faaliyetlerine katılmayı ön planda tutmaktadırlar. Özelikle tüketicilerin 

beklentilerinin zamanla değişmesi ve dünya görüşlerinin gelişmesi, üreticileri ve tüketicileri farklı ve yeni 

arayışlara yönlendirmektedir. Bu arayışlar sonucunda “ alternatif turizm” kavramı ortaya çıkmıştır.  Bu turizm 

şekli klasik turizm anlayışının değişmesine ve buna bağlı olarak yeni turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur (Hacıoğlu, 2008: 8). 

Alternatif turizm faaliyetleri doğrultusunda ortaya çıkan, kırsal turizm, tarım turizmi ve çiftlik turizm 

türleri de, özellikle şehir yaşamının getirdiği olumsuzluklardan kurtulup tatillerini sessiz, sakin, huzurlu, doğal 
bir ortamda geçirmek isteyen turistlerin ihtiyacına cevap veren alternatif turizm çeşitleridir. Ayrıca bu turizm 

türleri doğal aktivitelerini,  doğal ortamlarında ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirmeye dayanan turizm 

faaliyetleri bakımından eko turizm kapsamında da değerlendirilmektedir (Uygur Meydan ve Akdu, 2009:149). 
Ekolojik ortamlar turizm endüstrisinin en önemli kaynaklarından biridir ve bu ortamlar girişimciler için 

önemli fırsatlar sunmaktadırlar. Bu nedenle Ekolojik çiftlikler, üretici ve tüketiciler için turizme dayalı farklı 

faaliyetleri sunmada önemli bir ürün haline gelmiştir (Selvi ve Demirer, 2012: 187). 

Bu kapsamda çalışmamız alternatif turizm türü olan EKO turizminin ve bir ürünü olarak faaliyet 
gösteren ekolojik çiftliklerin önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle alternatif 

turizm, eko turizm ve çiftlik turizm kavramları tanımlanmıştır. Sonrasında eko turizm ve çiftlik turizmi 

kapsamında,  TA-TU-TA projesine dahil olan Erzurum ilindeki 4 tane ekolojik çiftlik örnek olay yöntemi ile 
incelenmiştir.  

 

2. ALTERNATİF TURİZM  

 
Turizm; dünyada gerek seyahat edenler, gerek bu seyahatleri düzenleyenler, gerekse turizm endüstrisine 

destek veren sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar düşünüldüğünde milyonlarca insanın ilgi odağıdır (Akova, 

1997: 264).  

Ülkelerin sahip olduğu turistik değerlerden en uygun biçimde faydalanabilmesi, sadece kitlesel turizm 

türlerine (deniz-kum-güneş vb.) bağlı kalmadan, farklı beklentileri bünyesinde barındıran, bilinenin-alışılmışın 
dışında alternatif turizm türlerine yönelmesini gerektirir. Turizm arz potansiyelinin yüksek olduğu, 

yıpranmamış doğal, tarihi ve sosyo-kültürel çekiciliklere sahip ülkeler, kaynaklarını planlı ve koruma-

kullanma dengesi  ilkelerine bağlı kalarak kullanmaya daha fazla önem göstermekte ve turizmde ürün 
çeşitliliğini sağlayacak alternatif turizm aktivitelerine yönelmektedirler (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2012: 11) 

Alternatif turizm kavramı dünyada ki birçok ülke tarafından uzun zamandan beri kullanılan bir kavram 

olmakla birlikte, bu turizm türü ile ilgili olarak iki temel yaklaşımdan bahsedilmektedir. Birinci yaklaşıma 

göre alternatif turizm diğer turizm türlerine bağlı fakat tamamlayıcı bir turizm türü olma yolundadır. İkinci 
yaklaşım ise, alternatif turizm oluşumu yönünden geleneksel turizmden farklı özelliklere sahip daha özel olan 

konularla harekete geçirilen bir turizm türü olduğunun üzerinde durulmaktadır. 

Alternatif turizm, klasik kitlesel  turizme alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alternatif turizm; “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı 

girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm 

çeşididir” şeklinde tanımlanmaktadır(Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 8).  
 

3. EKOTURİZM  

 
Eko turizm kavramı, turizm-çevre ilişkilerinin önem kazanması ve sürdürülebilirlik tartışmaları ile 

birlikte gündeme gelerek popüler olmuş, son yıllarda da adından sıkça söz edilir bir hal almıştır. Eko turizm 
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ağırlıklı olarak doğa temelli olup, ziyaretçiler bu çekicilikler üzerine yoğunlaşarak öğrenme ve eğitim şeklinde 

birbirlerini etkilemektedirler.  
Geleneksel ve kitlesel turizm olgusunun doğal ve kültürel çevreye zarar vermesi, çevreye duyarlı turizm 

yaklaşımlarının ilgi çekmesine neden olmaktadır. Bu yaklaşımların ortaya çıkmasındaki en önemli etken, 

turizme kaynak oluşturan doğal ve kültürel değerlerin zarar görmesi sonucu, bu yörelerin turistik çekiliğini 
yitirmesidir. Uluslararası Eko Turizm Topluluğu eko-turizmi; “çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını artıran, 

doğal alanlara duyarlı seyahat” olarak tanımlamıştır (Küçükaslan, N. 2007:80) 

Eko turizm aktivitelerinin bulunduğu destinasyonlarda çevre eğitimi imkanı sağlamakta ayrıca bunun 

yanında, doğallığın yaşatılmasına olanak sağlayan tutum ve davranışları da teşvik etmektedir. Yine 
sürdürülebilir bir sanayi ve kalkınma için yöre halkını motive edici bir etkiye de sahiptir. Bu yüzden eko 

turizmin hem bir sanayi hem de bir turistik deneyim biçimi olarak sürdürülebilirlik, koruma ve ev sahibi 

toplumların güçlendirilmesi biçiminde üç ana hedefi bulunmaktadır.  
Eko turizmin en önemli özelliği yerel kültürlerin sürdürülebilirliği ve yerel halkların bu turizm 

faaliyetinden yarar sağlamasıdır. Eko turizm faaliyetinin yapıldığı bölgenin yerel halkının, bu faaliyetten 

maddi bir pay alması da önemlidir. Bunu sağlamak için ülke ya da bölge çapında küçük acentaların eko turizm 
faaliyetinde yer alması büyük önem taşımaktadır. Bir diğer önemli yönü ise bir bölgeye turizm amacıyla katkı 

sağlarken, maddi ve manevi kültür unsurlarının bozulmamasını sağlamaktır. Maddi kültür eserlerine saygılı 

davranmak, korumacılığı desteklemek, gerek turizm potansiyeli, gerekse tüketici olarak, yerel dokuyla 

uyuşmayan modern mimari ürünler yerine koruma altına alınmış otantik yapılarda hizmet veren konaklama 
işletmelerini ve ekolojik çiftlikleri tercih etmek gerekiyor (www.ekoturizmdernegi.org). 

 

4. EKOLOJİK ÇİFTLİKLER  

 
Eko turizm,  insanların sürekli ikamet ettikleri ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler dışında, bu 

turizm çeşidinin bir ürünü olan ekolojik çiftliklere gelerek günü birlik veya uzun süreli konaklamalarla bu 

çiftliklerdeki tarım ve turizm faaliyetlerine katılmalarıyla oluşan bir turizm türüdür.  Bu çiftliklerdeki asıl amaç 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, elde edilen ürünlerin satılması yanında katılımcılara/ 
turistlere çeşitli turistik mal ve hizmet (konaklama, yeme-içme ve açık hava aktiviteleri vb.) sunarak turizm 

faaliyetlerine katılma imkanı sağlamaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 45). 

Özellikle kırsal bölgelerdeki, çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çevresine çiftlik ürünü 

sağlayan bir işletmenin, aynı zamanda turizm konaklama olanakları sağlaması, gelen turistlerin de isterlerse 
bir çalışma programına katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan bir girişimdir 

(Hacıoğlu, 2008: 76). 

Geleneksel kitle turizmine karşı olumsuz fikirler, eko turizme ve ekolojik çiftliklere olan ilginin 
artmasının temelini oluşturmaktadır. Çiftlikler memnuniyet verici, sessiz, sakin, huzur verici olarak 

anlaşılmaktadır. Eko turizmine katılan ekolojik çiftlik turistlerinin amacı, halkla bütünleşebilecekleri, doğal 

yaşam ve geçmişe yönelik deneyim sunan alternatifler ve bireysel faaliyetlere katılmaktır.  Bazı çiftlik turistleri 

deneyimlere bizzat katılmak yerine izleyici olarak eko turizm faaliyetlerine ilgi gösterebilmektedirler (Uygur 
Meydan ve Akdu, 2009:149) 

 

5. YÖNTEM 

 
Türkiye’de ekolojik çiftliklerde tarım ve turizm faaliyetlerini destekleyici, Buğday Ekolojik Yaşamı 

Destekleme Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteğiyle 2003 yılında hayata 

geçirilmiştir. Ta-Tu-Ta (Tarım-Turizm-Takas) projesi ile Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine 

mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini 
sağlamaktır. Bunun yanında klasik tatilin (deniz-kum-güneş) dışında farklı deneyimler yaşamak isteyen, 

ekolojik tarım bilincine sahip yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaktadır (http://www.tatuta.org).  

TATUTA projesi kapsamında üye çiftliklerde, bir yandan ekolojik tarım yapan çiftçinin maddi ve 

manevi anlamda desteklenmesi amaçlanırken, diğer yandan da tükettiğimiz ürünlerin kaynağını, çiftliklerdeki 
yaşam koşullarını tanıtmayı ve de bilgi ve işgücü takası ile tarım turizmini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

http://www.ekoturizmdernegi.org/
http://www.tatuta.org/


542    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Çiftlikte konaklama süresince çalışanlar“gönüllü” ve konaklama ve aldığı hizmet karışlığında para ödeyenler  

ve çalışma zorunluluğu olmayanlar  “konuk” olarak çiftlik faaliyetlerine katılmaktadırlar (Artuğer vd. 2013: 
2). 

Türkiye’de Çiftlik Turizmi yapılan çiftliklerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde Akdeniz Bölgesi 

14,  Karadeniz 27, Doğu Anadolu 5, Ege Bölgesi 24,  Marmara Bölgesi 13, İç Anadolu 6, Güneydoğu Anadolu 
2 tane olmak üzere toplamda 91 tane faaliyette bulunan ekolojik çiftlik mevcuttur (http://www.bugday.org/). 

TATUTA projesi kapsamında oluşturulmuş,  Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 5 tane çiftlikten 4 

tanesi Erzurum ilinde bulunmaktadır. Çalışmamızın ana birimi olan bu çiftlikler, ekolojik turizm ve tarımın 

birlikte yapıldığı “Ekolojik Yaşam Çiftliği” olarak adlandırılan alanlardır.  Bu çiftliklerin konumları ve 
özelliklerine aşağıda yer verilmiştir (http://www.tatuta.org). 

Araştırmada örnek olay yönteminin tercih edilmesinin nedenleri arasında araştırma konusunun kendi 

yaşam çevresinde incelenmek istemesi, konu ile ilgili derinlemesine bilgi elde edilmesine olanak sağlaması, 
araştırma merkezinin kendine özgü özelliklere sahip olması ve daha önce bu konuda çalışma yapılmaması 

sıralanabilir. Ayrıca bu yöntem, bir konu, olay, işletme veya bölge hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya olanak 

sağlayarak yeni kuramların geliştirebilmesine fırsat vermesi nedeniyle tercih edilmektedir (Kılıç ve Kurnaz, 
2010: 45). 

Araştırma kapsamında veri toplama araçları görüşme, gözlem ve doküman analizidir. Bu tür 

araştırmalarda birden fazla veri toplama aracından yararlanılması bulguların daha güvenilir ve daha kapsamlı 

olmasını sağladığı gibi araştırmanın geçerliliğini de arttırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005:158). 
Araştırmada öncelikle analiz birimine ait dokümanlar incelenmiştir. Bu amaçla çiftliklere ait broşür, 

dergi, televizyon yayınları, katalog, web sayfası vb. basılı ve sanal veriler taranmıştır. Veri toplamanın ikinci 

aşamasında ise analiz birimi kendi doğal ortamında gözlemlenmiş ve turistik amaçlı kullanımı yönünde neler 
yapıldığı ve yapılabileceği analiz edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Çiftliklerle ilgili aşağıda belirtilen 

bulgular tespit edilmiştir:  

 

• Ali Koçak Çiftliği 

Ekolojik Çiftlik, ilin Tortum ilçesinde yer almaktadır. Bölgede birçok turizm faaliyetini 

gerçekleştirmeye olanak sağlayacak turizm planlaması yapılmıştır ve birçok yenileme yatırımı ile 

desteklenmiştir. Bölgenin genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Çiftlik sahibi 10 dönümlük arazisinde 

ekolojik prensiplere dayalı tarımın yanında alabalık yetiştiriciliği de yapmaktadır. Elma, armut, dut, kiraz ve 
ceviz meyveleri yanında fasulye, mısır, soğan, patates ve biber gibi sebzeler de çiftlikte yetiştirilmektedir.  

Çiftlikte, Hayvancılık/ Arıcılık, Sebze / Meyve / Şifalı Ot Yetiştirme, Yerli Tohum/ Geleneksel Üretim 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Gönüllüler Bahçe- Tarla, Bakım- Onarım ve Ev İşlerinde çalışabilirler. 
Çiftlik gönüllü olarak Mart – Eylül ayları arasında, konuk olarak da Mart ve Ekim ayları arasında ziyaret 

edilebilmektedir. 

 
• Hüseyin Saydam çiftliği 

Erzurum ilinin merkeze yakın ilçesi olan Pasinlerde yer alan çiftlik, anne, baba ve kızlarının konuklarını 

ağırladıkları bir aile işletmesidir. Çiftlik evi, geleneksel kültür öğelerine sahip olmakla birlikte 3 kişinin 

konaklamasına da imkan sağlamaktadır. Çiftlik sahibi, 8 senedir sertifikasız olarak ekolojik tarım yapmakta 
ve çevresini de bu konuda yönlendirmektedir. Ayrıca çiftlik sahibi bölgede tarım ve hayvancılığı destekleyen 

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliğinde  (DAPHAN) etkin olarak görev almaktadır. 

Arazisinde ekolojik olarak ekmeklik buğday, hayvanları için arpa ve çayır otu, kendi ihtiyacını 
karşılayacak kadar da patates ve fasulye yetiştirmektedir.  Çiftlik Yerli Tohum/Geleneksel Üretim, 

Sebze/Meyve/Şifalı Ot Yetiştirme, Hayvancılık/Arıcılık faaliyetlerine olanak sunmaktadır. Gönüllüler,  Bahçe 

ve Tarla İşleri, Ev İşleri, Bakım-Onarım, Üretim/İşleme/Paketleme faaliyetlerinde bulunabilirler. Gönüllüler 
ve konuklar olarak yılın Haziran ve Ekim ayları arasında ziyaret edebilmektedir. 

 

• Recep Kantar Çiftliği  

Çiftlik evi, Erzurum ilinin Uzundere ilçesinde bir köyde yer almaktadır. Bu bölge doğa turizmine 

yönelik bir çok turizm faaliyeti gerçekleştirmeye olanak sağlayacak turizm planlaması ve birçok yenileme 

http://www.bugday.org/
http://www.tatuta.org/
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yatırımı ile desteklenmiştir. Bölgenin genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün içinde yer alan 

mekân,  3 dönümlük arazi üzerinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.  Bu yönüyle tüm ayrıntıları ile 
köy yaşantısı deneyimini ziyaretçilerine sunmaktadır. Meyve sebze üretimi yanında arıcılıkta yapılmaktadır. 

Aile kuru dut, incir döğmesi gibi bir çok ürünü hazırlamakta ve satmaktadır.  

Çitlikte Geleneksel El Sanatları, Hayvancılık/Arıcılık, Sebze/Meyve/Şifalı Ot Yetiştirme, Yerli 
Tohum/Geleneksel Üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Gönüllü katılımcılar Bahçe ve Tarla İşleri, 

Üretim/İşleme/Paketleme işlerinde çalışabilirler. Gönüllüler temmuz ayı içerisinde, konuklar ise,  Nisan ve 

Aralık ayları arasında çiftliği ziyarette bulunabilirler. 

 

• Turan Pansiyon  

Erzurum ilinin Uzundere ilçesin yer alan küçük aile işletmesidir. Küçük bir arazi üzerinde bağ- bahçe 

işleri ile uğraşan çiftlik sahipleri, ürettiklerini satmak yerine, hem kendileri için hem de misafirleri için 

kullanmayı tercih etmektedirler. Üretimi ekolojik prensiplere dikkat ederek gerçekleştirmektedirler. Kışın 
ardından başlanan bahçe hazırlıkları, hasat sonrasında hazırlanan kışlık ürünlerle son bulmaktadır. Misafirlere 

sunulan ürünler genel olarak evde hazırlanmış ürünlerden oluşmaktadır. 

Çitlikte Sebze/Meyve/Şifalı Ot Yetiştirme, Yerli Tohum/Geleneksel Üretim elverişli bir mekandır.  
Çiftlik evi, Gönüllü ziyaretçi kabul etmemektedir. Konuk olarak gelenler ise yılın her ayında ziyarette 

bulunabilirler.  

 

6. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Günümüzde turizm hareketleri değişik destinasyonlara doğru kaymakta, özellikle de yeni bölgeler ve 

alternatif turizm türlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Erzurum ili, bulunduğu bölgede turizmde en önemli 

destinasyonlardan biridir. Özellikle Kış turizmi, yayla turizmi, termal turizm ve kültür turizmi konsepti ile 

alternatif turizm kapsamında sürdürebilir potansiyeli ile de dikkat çekmektedir. Sahip olduğu bu potansiyel ile 
birlikte birçok alternatif turizm faaliyetine de imkan sağlamaktadır. Bunlardan biri de son yılların trend turizm 

aktivitesi olan Eko Turizmdir. Bu bağlamda eko turizmin bir ürünü olan ekolojik çiftlikler oluşturulmuştur. 

Değişen turist beklentileri özellikle insanların şehir hayatından uzak doğayla iç içe yaşama isteği bu ekolojik 
çiftliklerin önemini giderek artırmıştır. Erzurum ilinde mevcut olan 4 ekolojik çiftlik farklı turizm eğilimi 

içinde olan konuklara hizmet vermektedir. Fakat Erzurum’daki çiftliklerde bazı eksiklikler gözlemlenmiştir. 

Çiftliklere ulaşım, faaliyetlerinin sınırlı olması, tanıtım eksikliği ve var olan eko turizm potansiyeline rağmen 

sayılarının az olması şeklinde sıralanabilir.  
Sonuç olarak ülkemizde ve özellikle araştırma konusu olan Erzurum ilinde eko turizmin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Ta-Tu-Ta ve benzeri projelerin öncelikle devlet tarafından 

desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca Eko turizme yönelik farklı projeler de geliştirilmeli ve topluma Eko 
turizm bilinci kazandırılmalıdır. Bunlarla birlikte girişimcilerle ve STK’ lar ile işbirliği içine girilmeli ve 

tanıtıma ağırlık verilmelidir. Çiftliklerdeki ulaşım ve konaklama sorunlarının da giderilmesi için diğer turizm 

aktörlerinin de desteği alınmalıdır.  
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ÖZET 

Alternatif turizm kapsamında kış turizminin bölgesel bir kalkınma aracı olarak kullanılabilmesi için 

potansiyele sahip yörelerin turizme kazandırılması ve mevcut kış turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu araştırmada, mevcut kış turizmi destinasyonlarının geliştirilmesi bağlamında kış turizmine 
katılan yerli turistlerin tüketici davranışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Kayseri ilinde 

bulunan Erciyes Kayak Merkezi’ni kış turizmi amaçlı ziyaret eden 480 yerli turistten, Aralık 2014-Mart 2015 

döneminde, anket tekniği kapsamında veri toplanmıştır. Veriler, yerli turistlerin seyahat motivasyonları 
(rahatlama, kendini geliştirme, huzur, sosyalleşme) ve seyahat memnuniyetleri (pist, alışveriş, güvenlik, 

konaklama, eğitmen, ulaşım) ilişkilendirilerek, demografik ve diğer özellikler ile karşılaştırılmıştır. Araştırma 

sonuçları kapsamında, kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları ile yaş, eğitim durumu, 
gelir ve meslek; seyahat memnuniyetleri ile eğitim durumu, kalış süresi ve seyahat sayıları arasında anlamlı 

farklıklar tespit edilmiştir. Yerli turistleri kış turizmine yönelten güdüler; rahatlama, kendini geliştirme, huzur 

ve sosyalleşme; seyahat memnuniyetleri ise eğitmen, pist, ulaşım, güvenlik, konaklama ve alışveriş 

memnuniyeti öncelik sırasında olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar sözcükler: Kış Turizmi, Yerli Turist, Seyahat Motivasyonu, Seyahat Memnuniyeti.  

 

TRAVEL MOTIVATION AND SATISFACTION OF DOMESTIC TOURISTS 

WHO PARTICIPATE IN WINTER TOURISM  

 

ABSTRACT 

In order to use winter tourism within the context of alternative tourism as a means for regional 

development, existing winter tourism destinations should be developed and the potential regions should be 

used. This research aims to reveal the consumer behavior of domestic tourists that participate in winter tourism 
within the context of the development of existing destinations. With this aim, a survey was conducted on 480 

domestic tourists visiting Erciyes Ski Resort between December 2014 and March 2015. The survey compared 

the domestic tourists’ visiting motivations (relief, self-development, tranquility and socialization) with their 

visiting satisfaction (track, shopping, security, accommodation, trainer, transportation) and demographic 
characteristics. The findings reveal statistically meaningful differences between the visiting motivations of the 

domestic tourists and their age, education, income and professional status. The research also found a 

statistically meaningful difference between the tourists’ satisfaction levels, education, length of stay and the 
number of visit. Accordingly, domestic tourists' visiting motivations are found as relief, self-development, 

tranquility and socialization whereas the visiting satisfactions are found as trainer, track, transportation, 

security, accommodation and shopping, respectively.  

Keywords: Winter Tourism, Domestic Tourist, Travel Motivation, Travel Satisfaction. 
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1. GİRİŞ 
 

İnsanların bir taraftan sağlığına kavuşmak, diğer taraftan haz duymak için gönüllü olarak yaptıkları boş 

zaman değerlendirici eylemler olarak adlandırılan etkinlikler (Çelik, 2009), birçok destinasyonun pazarlama 

planlarında ve gelişiminde destekleyici bir figür olarak öne çıkmakta ve turist motivasyonunun önemli bir 
kaynağını görülmektedir. Stresli ve yorucu iş hayatı ve insan sağlığını tehdit edebilen çevresel koşullar, 

insanları rahatlatıcı yeni etkinliklere sevk eder hale gelmiş, yerel toplum ve ziyaretçilerin özel çıkarlarına hitap 

edebilecek programlara dayalı etkinlik turizmi popülerlik kazanmıştır (Getz vd., 2012: 49). 
Etkinlik turizmi içerisinde turistler arasında popüler olarak kabul gören turizm çeşitlerinden bir tanesi 

de kış turizmidir. Kış turizmi; kar yağışının bolluğu, dağların yükseltisi ve eğimi uygun doğal alanlarda kayak 

sporunun yapılmasının mümkün olduğu gereken şartların uygunluğunun sağlandığı pistler, konaklama, yeme-
içme, eğlenme, gezme-görme gibi aktivitelerinde sağlanabileceği yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen 

etkinlikler bütünüdür (İlban ve Kaşlı, 2008; Albayrak, 2013: 146; Altaş vd., 2015: 346). 

Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerindeki konumu, topraklarının yaklaşık %60’ının 1500-3000 m 

yükseltisi ve uygun iklim koşulları nedeniyle kış turizmine uygun ülkelerden bir tanesi konumundadır. 
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, kış turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli bölgelerin başında 

gelmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kış turizmi, mevsimsellik ve bölgesellik sorunlarını azaltmada her geçen 

gün artan rekabetçi yapısıyla öne çıkma fırsatıdır (Türkdoğdu, 2010). 
Türkiye’de kış turizmine yönelik iç talep profili incelendiğinde; ziyaretçilerinin %80’inin konaklamalı, 

geri kalanının ise günübirlik seyahatler şeklinde kış turizmine yöneldikleri görülmektedir. Konaklamalı 

ziyaretçilerin  %75’i sporcu turistler, sporcu turistlerin %30’u ise yeni başlayanlardan oluşmakta, yerli turist 
profili; genç, bekâr, orta gelirli ve çocuklu aileler olarak betimlenmiştir. Yerli turistlerin en sık ziyaret ettikleri 

kayak merkezleri, Uludağ ve Kartalkaya’nın olduğu ancak son yıllarda taşıma kapasitesi oldukça zorlanan 

Uludağ’ın artık beklentileri tam karşılayamadığı yönündedir (Ülker, 2006: 37; Gencer vd., 2008; Demiroğlu, 

2014: 117). Bununla birlikte Türkiye’de kış turizminin sahip bulunulan kaynaklar açısından geliştirilmeye 
uygun olmasına rağmen uluslararası düzeyde rekabetçi bir alt ve üstyapıya kavuşmadığı düşünülmekte 

geleceğe yönelik potansiyel belirleme çalışmalarının yararına dikkat çekilmektedir (Demiroğlu, 2014: 118). 

Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları ve memnuniyetleri ile demografik ve diğer 
özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlanan bu araştırma kapsamında, Türkiye’de 

kış turizmine bilimsel temelli bir bakış açısı geliştirmek, kış turizmine katılan yerli turistlerin tüketici 

davranışlarını belirlemek,  kış turizmi işletmelerine yol göstermek, Türkiye turizmini çeşitlendirme ve tüm yıla 

yaymaya yönelik çalışmalara destek olmak ve Türkiye’de kış turizminin gelişim sürecine katkı sağlamak 
hedeflenmektedir. Özellikle araştırmanın gelişim potansiyeline sahip kış turizm merkezi olarak Kayseri ili 

Erciyes Kayak Merkezi üzerinde gerçekleştirilmesi Kayseri ili turizminde yeni anlayışların geliştirilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Ayrıca araştırmanın kış turizmi düzeyinde literatür zenginliği oluşturabileceği 
düşünülmektedir. 

 

2. İLGİLİ LİTERATÜR 
 

Hem seyahat, hem de turizm insanların hareketliliğini gerektirir. Bu hareketlilik orjinler ve 

destinasyonlar boyunca bağlantılı rotalarda gerçekleşir. Seyahat mesafesinin uzunluğu, iklim, destinasyonda 
kalış süresi ve motivasyonlar seyahat ve turizme katılanlar için önemli faktörlerdir (Jafari, 2000: 600). Odak 

noktası, insanların zorunlu veya isteyerek gerçekleştirdikleri yer değişiklikleri olan (Ünlü, 2013: 3) seyahat, 

günümüzde eğlence, günlük rutin hayattan kaçış, sosyalleşme ve yeni yerler görme isteğiyle toplu veya 
bireysel tarzda meydana gelen hareketlilikler haline dönüşmüştür (Şahin vd., 2014: 110). İnsanları seyahat 

etmeye yönelten nedenlerin bilinmesi, seyahatin oluşturacağı sosyokültürel, sosyoekonomik, politik ve 

çevresel sonuçlarının iyi değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir (Balta, 2013). Bu kapsamda 

insanları seyahate yönelten motivasyon kaynaklarının ortaya çıkarılması, seyahat bölgesindeki turistik 
ürünlerin konumlandırılması ve pazarlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda tüketici 

davranışı boyutunda seyahat motivasyonu ve memnuniyetinin incelenmesi yerinde olacaktır.   



547    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

 Seyahat motivasyonu, turistlerin seyahat gereksinimlerini ve davranışlarını anlamada faydalı 

yaklaşımlardan bir tanesidir. Seyahat motivasyonu, bireyleri belirli bir seyahat/tatil deneyimi yaşamaya 
yönelten nedenler (Harman vd., 2013: 110) olarak itme ve çekme faktörleriyle ilişkilidir. İtme faktörleri 

sosyopsikolojik gereksinimlerle, çekme faktörleri ise destinasyonların spesifik özellikleri ve çekicilikleriyle 

ilişkilidir (Yousefi  ve Marzuki, 2012). 
 Turistlerin seyahat motivasyonlarını doğru bir şekilde tespit etmek, turistlerin beklentilerine uygun 

olarak turistik ürün geliştirmeye olanak sağlar. Farklı motivasyonları olan turist gruplarındaki bireylerin istek 

ve ihtiyaçları değişiklik göstermesi muhtemeldir. Bu yüzden talep ettikleri ürün ve hizmet beklentilerde 

farklılıkların gözleneceği belirtilmektedir. Bunun yanısıra seyahat  motivasyonlarının bilinmesi 
destinasyonlarda yürütülen tutundurma çabalarına da katkı sağlayabilmektedir  (Kozak, 2002; Bansal ve Eiselt, 

2004: 388; Harman vd., 2013: 270). 

 Turist motivasyonlarını anlamak, gelecekteki seyahat desenlerini tahmin etmek açısından da 
önemlidir. Bu durum etkili pazarlama programlarının geliştirilmesinde turizm endüstrisine yardımcı olmalıdır 

(Jang ve Wu, 2006). Ancak, seyahat motivasyonunu doğru olarak tahmin edebilmek oldukça zordur. Bu 

durumun başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, yaşanılan toplum yapısına göre turistlerin değer 
yargılarının farklı olmasıdır. İkincisi ise turistlere seyahat motivasyonlarının nelerden oluştuğu sorulduğunda, 

doğrudan ifade ettikleri seyahat motivasyonları dışında, zihin derinliğinde bulunan fark edilmesi zor olan 

ihtiyaçların bulunabilme olasılığıdır (Harman, 2014: 111). 

 Turistlerin seyahat davranışlarını etkileyen çok sayıda faktörden bahsetmek mümkündür. Ancak 
turistlerin davranışlarını açıklamada en önemli faktör motivasyondur. Davranışların gerisinde yer alan 

fizyolojik ve psikolojik durumlar motivasyon ile ilişkilidir (Özgen, 2000: 22). Kay (2003), seyahat 

motivasyonlarında turist davranışını dört temel yaklaşımda ele almaktadır. Bu yaklaşımlar, ihtiyaç temelli 
yaklaşım, değer temelli yaklaşım, fayda temelli yaklaşım ve beklenti temelli yaklaşım olarak sıralamaktadır. 

İhtiyaç temelli yaklaşım; turistin seyahate çıkmasını sağlayan temel durum, ihtiyaç durumunun ortaya 

çıkmasından kaynaklanmaktadır. Değer temelli yaklaşım; turisti seyahate yönlendiren sebepler kendi öz 

benliğindeki kişisel değerleridir. Fayda temelli yaklaşım; seyahat motivasyonunu belirleyen durum, seyahat 
sonucunda elde edeceği faydalardır. Beklenti temelli yaklaşım ise bireyin seyahat motivasyonunun 

belirlenmesine asıl unsur seyahate ilişkin beklentileridir (Harman, 2014: 112). Godfrey (2011)  seyahat 

motivasyonu kaynaklarını; kişisel gelişim, sosyalleşme, rahatlama, kültürel sermayeyi artırma, bağımsızlık, 
bütçe fırsatları, benlik kimliği geliştirme, kaçış, geçiş dönemleri, heyecan/macera arayışı ve deneyim kazanma 

olarak belirtmektedir. 

 Turistin neyi tercih edeceği, seyahat seçimini ve turistik ürün satın alımını nasıl yapacağıyla ilgili olan 
tüketici davranışı; kişisel memnuniyet, turizm işletmeleri için finansal başarı ve  kamu karar vericilerinin plan 

ve yönetim kararlarına  da yönelik bir durumdur  (Pearce, 2005). Turizmin temelinde turistler ve seyahat vardır. 

Bu kapsamda turistlerin seyahatlerine ilişkin memnuniyet beklentilerinin öğrenilmesi kaçınılmazdır. Turizmde 

memnuniyet, turistlerin karşılaştıkları davranışları açıklamaya yardımcı olan temel kavramın (Pelit ve Kılıç, 
2004: 115) ayrıntılı olarak ele alınması ve incelenmesi bir gerekliliktir. 

Artan rekabet ortamında müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri odaklı bir sistemin 

oluşturulmasıyla mümkündür. Müşteri odaklılık; müşteri sadakatini, müşteri memnuniyetini, sürekli 
iyileştirmeyi ve şikâyet yönetimini öngörebilecek bir sistem gerektirir. Müşteri isteklerini karşılayabilecek 

şekilde hizmet sunarak ilişkinin sürekli tutulması, müşterilere satılan ürünlerin öncesinde ve sonrasında tüm 

ihtiyaçların karşılanacak biçimde memnun edilmesi, sürekli iyileştirme ile; müşteri tatminini artıracak 
çalışmaların sürekliliğinin korunması ve şikâyet yönetimi ile, satılan ürünler veya sunulan hizmetler 

hakkındaki ilgili kusurların düzeltilerek müşteride oluşması muhtemel hoşnutsuz durumların giderilmesi 

müşteri memnuniyetinin merkezinde yer alır (Altan ve Engin, 2003: 86). 

Tüketiciler arasında fiyatlarda tutarlılık ve kalite sıkça aranılan bir durumdur. Bu nedenle, konaklama 
ve diğer hizmet veren işletmeler, ürün ve hizmetler hakkında konuklarına güvenilir bilgiler vererek müşteri 

memnuniyetini ve markalaşmayı öne çıkarmak zorundadırlar. Memnuniyeti sağlanan müşteriler, ağızdan ağıza 

pazarlama şeklinde gelecekte işletmenin ürünlerinin daha fazla satın almasına aracı olurlar (O’Neill ve Mattila, 
2004: 1). 
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 Eş zamanlı üretim ve tüketim sunma özellikleri ile müşterilerle olan karşılıklı etkileşimde diğer 

sektörlere oranla daha fazla öne çıkmak zorunda olan hizmet işletmeleri (Toprak, 2007: 44) kapsamında turizm 
işletmeleri, ulusal ve uluslararası pazarda hızlı değişimlerin ve rekabetin yaşandığı ortamda müşteri 

memnuniyetini sağlama ve bireysel davranışlar konusunda öne çıkmak zorunda olan işletmelerdir. Turizm 

işletmeleri pazarlama çalışmaları kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetlerinde 
müşterileri ile diyalog halinde olmaları ve sadık müşteri profili oluşturmaya çalışmaları gerekir. Bu bağlamda 

turizm işletmelerine müşterilerine sadece talep zamanında değil bütün zamanlarda değer vermeleri, 

müşterileriyle empati kurmaları, sorunların çözümünde açık ve net davranmaları, hizmetlerin sunum 

aşamasındaki geçen sürecin azaltılması, tekrar ziyaretin gerçekleşmesi adına müşteri beklentilerin 
karşılanması ve müşterilerin haksız oldukları durumlarda bile aşırı derecede tepki göstermemeleri 

önerilmektedir (Özer ve Günaydın, 2010: 129). 

Turizmde seyahat memnuniyeti sadece mikro ölçekte düşünülmemeli, makro ölçekte de ele 
alınmalıdır. Çünkü seyahat etmeyi düşünen turistler seyahat kararlarını; ilk önce ülke, sonra bölge ve en son 

olarak da işletme seçimi sırasıyla oluştururlar. Makro düzeyde seyahat memnuniyet göstergeleri; deniz-güneş-

kum, turizm sezonunun uzunluğu, kültürel çekicilikler, iklim, misafirperverlik, vize ve pasaport işlemlerinde 
sağlanan kolaylıklar, ekonomik istikrar, fiyat ve kalite dengesi, doğal güzellikler, gastronomi, alışveriş ve 

ulaşım kolaylığı ile ilişkilidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).  

Birçok turist tarafından rahatlama, dinlenme, eğlenme, çeşitli faaliyetlere katılma, karmaşıklaşan 

yaşamın stresinden uzaklaşma gibi nedenlerle tercih edilir hale gelen kış turizmine olan ilgide artış yaşanmakta 
ve kış aylarında kış turizmi merkezlerine ziyaretler artmaktadır (Matzler ve Siller, 2003). Özellikle ekonomik 

açıdan üst düzeyde olan birey veya ailelerin kış aylarında kısa tatil yapma isteğinin; av, doğa, gençlik, kültür 

turizmi gibi turizm çeşitleri ile entegre olarak kış turizminin ilişkilendirilebileceği belirtilebilmektedir. 
Bununla birlikte sömestri tatili kış turizmi için önemli bir fırsat olarak görülmektedir (Doğaner, 2001; 

Albayrak, 2013; Demiroğlu, 2014). Kış turizmi destinasyonlarını ziyaret eden turistlerin öncelikli beklentileri 

ise kar ve pist garantisi, konforlu mekanik tesisler, optimal hizmet zinciri, hızlı ve konforlu ulaşım ile 

ilişkilendirilmektedir (Koşan, 2013).  
İnsanların tatil alışkanlıklarını kış turizmine doğru yönlendirerek spor bazlı kış turizmine katılım 

sağlaması ve turistlerin memnuniyetlerinin artırılması kapsamında fiziki olanakları kolaylaştırıcı tesislerin 

(kayak pistleri, telesiyej, teleferik vb.) yüksek standartlarda sağlanarak eğlence ve diğer turizm aktiviteleri ile 
desteklenmesi önerilmektedir (Türkdoğdu, 2010: 13). 

Görülmektedir ki kış turizmi Türkiye'de popüler bir turizm çeşidi olarak yerli turistler düzeyinde 

yaygınlaşmaktadır. Özellikle  sayıca artan yeni kayak merkezleri, yerli turistler tarafından daha çok tercih 
edilmektedir. Yerli turistler; rahatlama, dinlenme, eğlenme ve çeşitli etkinlikler kapsamında kış turizmine 

yönelmekte, bu bağlamda yerli turist ve kış turizmi ilişkisine yönelik bilimsel araştırmalar sayıca artması önem 

arz etmektedir.  

 

3. YÖNTEM 
 

Bu araştırma, Türkiye’de kış turizminin gelişimine yerli turistler perspektifinden katkı sağlamak 

düşüncesiyle kurgulanmıştır. Bu kapsamda araştırma problemi “kış turizmine katılan turistlerin seyahat 

motivasyonları ve memnuniyetlerinin demografik ve diğer özellikleri arasında anlamlı bir  farklılığın bulunup 

bulunmadığını tespit etmek” olarak belirlenmiştir. 
 

3.1. Araştırma Alanı 
Bu çalışma, Kayseri ili Erciyes kayak merkezini ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonları ve 

seyahat memnuniyetleri üzerinden elde edilen bilgilerle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de önemli 28 kış turizm 

merkezinden bir tanesi de son yıllarda adını sıkça duyurmaya başlayan, 1989 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 

turizm merkezi ilan edilen Erciyes Kayak Merkezi (Türkdoğdu, 2010: 84) Orta Anadolu’nun en yüksek 
dağlarından ve sönmüş bir volkan olan Erciyes Dağı Kayseri ilinin 25 kilometre güneyinde yer almakta ve 

1800-3000 metre aralığında yükseklikte kayak pistlerine sahip bulunmaktadır. Kayak pistleri, %10 ve %30 

arasında değişiklik gösteren yapıya sahipken toz kar yağışının olması seyahatçilere çeşitli disiplinlerde kayak 
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yapma olanağı sunmaktadır. Alp ve Kuzey disiplinlerinin yapılabildiği 800 yatak kapasiteli konaklama imkanı 

bulunan kayak merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Dağı Turizm ve Kış Sporları Gelişimi 
Master Planına göre 5000 yatak kapasitesine çıkarılması planlanmaktadır (www.kayserikultur.gov.tr; 

Doğanay, 2001). 

 
3.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı; kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları (güdüleri) ve 

memnuniyetleri ile demografik ve diğer özellikleri arasındaki ilişkiye tüketici davranışları boyutunda bir 

anlayış geliştirmektir. Bu temel amaçla birlikte araştırmanın alt amaçları şunlardır; 

• Kış turizmi üzerine bilimsel temelli bir bakış açısı geliştirmek, 

• Kış turizmine katılan turistlerin tüketici davranışlarını belirlemek ve kış turizmi işletmelerine yol 
göstermek, 

• Türkiye’de kış turizminin gelişim sürecine destek sağlamak, 

• Türkiye turizmini çeşitlendirme ve tüm yıla yaymaya yönelik çalışmalara destek sağlamaktır. 

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma yerli turistlerin kış turizmine yönelik seyahat motivasyonları ve ziyaret ettikleri kayak 

merkezinde sunulan imkânlardan dolayı ortaya çıkan memnuniyetleri  ile demografik ve diğer özellikleri 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yönelik betimsel araştırmadır. Araştırma, geçmişte ya da halen var 
olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi (Karasar, 1995: 77) öngören tarama modeli üzerine kuruludur. 

Araştırmada yerli turistlerin seyahat motivasyonlarını oluşturan rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve 

sosyalleşme, memnuniyetleri; pist memnuniyeti, alış-veriş memnuniyeti, güvenlik memnuniyeti, konaklama 

memnuniyeti, eğitmen memnuniyeti ve ulaşım memnuniyeti olarak ele alınmıştır. Araştırma hipotezlere ek 
olarak çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına cevaplar aranmıştır: 

-Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları (rahatlama, kendini geliştirme, huzur, 

sosyalleşme)  ile demografik ve diğer özellikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
-Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat memnuniyetleri (pist, alışveriş, güvenlik, konaklama, 

eğitmen, ulaşım) ile demografik ve diğer özellikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 
3.4. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmada evren, 2014 yılında Kayseri ilini ziyaret eden turist sayısı kabul edilmiştir. Kayseri İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre bu sayı; 330.611 kişi olarak tespit edilmiştir. Araştırma alanının 

genişliği, zaman ve maliyet unsurları çerçevesinde örnekleme başvurulmuştur. Örneklem büyüklüğünün 
hesaplanmasında Öztürk'ün (1996) araştırmasında kullandığı örneklem formülünden yararlanılmıştır. 

Araştırmada güven aralığı %+-5, Z değeri ise 1,96 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın örneklem sayısı 

aşağıdaki hesaplama kapsamında 384 olarak saptanmıştır. Araştırma 480 katılımcı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

 

3.5. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verilerin toplanması sürecinde ilk olarak, ikincil kaynaklardan literatür taraması 
gerçekleştirilmiştir. Önceden gerçekleştirilen benzer çalışmalar baz alınarak araştırma problemi ve kavramsal 

çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın uygulama bölümüne yönelik anket ölçeği geliştirme sürecinde, Lee ve 

Crompton, (1992), Vagias (2006), Armario (2008), Gençer vd. (2008), Huang (2009), Aksu vd. (2010), 
Albayrak (2013) ve Hosany vd. (2014) araştırmalarından faydalanılmıştır. Araştırmaya yönelik sorular 

akademisyen görüşü kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Hazırlanan anket; araştırmacı 

tarafından kolayda örnekleme yöntemi kapsamında yüz yüze görüşme tekniği ile kış turizmine katılan yerli 
turistlere Aralık 2014-Mart 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Toplam 550 anket dağıtılmış, bu 

anketlerden, toplam 500 anketten geri dönüş sağlanmış (geri dönüş oranı %90) ve araştırma kullanılabilir 480 

anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için kullanılan anket üç kısımdan oluşmaktadır. Anketin 

ilk kısmında; katılımcıların demografik ve diğer kişisel bilgileri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, 
aylık gelir, meslek, seyahat sayısı, kalış süresi ve ziyaret bilgi kaynağı) sınıflama ölçeği; ikinci ve üçüncü 
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kısımlarda seyahat motivasyonu ve seyahat memnuniyetine ilişkin aralıklı ölçek kapsamında geliştirilen 

sorular yer almıştır. Aralıklı ölçek olarak 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipi “1=Hiç 
Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 3=Orta Düzeyde Katılıyorum; 4=Katılıyorum; 5=Tamamen Katılıyorum” 

olarak kodlanmıştır. 

 

4. BULGULAR 
 

Kış turizmine katılan yerli turistlerin demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim 
durumu, aylık geliri, meslek) ve diğer özellikleri (seyahat sayısı, kalış süresi, bilgi kaynağı) yönelik frekans 

ve yüzde dağılımlarına ait değerlere  ilişkin bilgiler Tablo 3’te gösterilen biçimde tespit edilmiştir. 

 
 

Tablo 1. Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Demografik ve Diğer Özelliklerine İlişkin Frekans ve 

Yüzde Dağılımı (n=480) 

 

Tablo 1 kapsamında kış turizmine katılan yerli turistlerin demografik ve diğer özellikleri açısından 
vurgulanması gereken unsurlar şöyledir: Cinsiyet durumu açısından erkekler, medeni durum açısından 

bekârlar, yaş boyutunda 19-25 yaş grubu, eğitim durumu yönünden lisans, aylık gelir durumu açısından 750 

TL ve altı, meslek yönünden memur ve öğrenci, kış turizmi seyahat sayısı bakımından 5 ve üzeri, kalış süresi 
açısından 1 günden az, seyahat bilgi kaynağı bakımından ise arkadaş ve aile değişkeni ön plana çıkmaktadır.  

 

 

 
 

 

 
 

Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f % 

Cinsiyet 

Erkek 260 54,2 

Meslek 

İş Adamı 47 9,8 

Kadın 220 45,8 Memur 133 27,7 

Medeni Durum 

Evli 230 47,9 İsçi 57 11,9 

Bekâr 250 52,1 Emekli 36 7,5 

Yaş 

18 yaş ve altı 68 14,2 Öğrenci 146 30,4 

19-25 yaş 132 27,5 Diğer 61 12,7 

26-32 yaş 84 17,5 

Seyahat Sayısı 

1 104 21,7 

33-39 yaş 84 17,5 2 83 17,3 

40-46 yaş 58 12,1 3 95 19,8 

47 ve üzeri 54 11,3 4 66 13,8 

Eğitim 

İlköğretim 47 9,8 5 ve üzeri 132 27,5 

Ortaöğretim 112 23,3 

Kalış Süresi 

1 günden az 210 43,8 

Ön lisans 77 16,0 1-3 gün 135 28,1 

Lisans 180 37,5 4-6 gün 56 11,7 

Lisansüstü 64 13,3 7  gün ve üzeri 79 16,5 

Aylık Gelir 

750 TL ve altı 127 26,5 

Bilgi Kaynağı 

Medya 68 14,2 

751-1500 TL 90 18,8 Arkadaşlar 163 34,0 

1501-2250 TL 79 16,5 Aile 132 27,5 

2251-3000 TL 75 15,6 Seyahat 
Acentesi 

64 13,3 

30001-3750 TL 60 12,5 Diğer 53 11,0 
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Tablo 2. Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Motivasyonlarına İlişkin Faktör Analizi 
 

Faktör 
X  s.s 

Faktör 

Yükü 

Cronbach 

Alpha 

Varyans 

Açıklama 

(%) 

Rahatlama 4,06 0,71  0,743 20,529 

Kış turizmi günlük stresten uzaklaşmaktır.   0,799 0,884  

Kış turizmi fiziksel olarak aktif olmaktır.   0,747 0,885  

Kış turizmi sıradanlıktan uzaklaşmaktır.   0,720 0,884  

Kış turizmi enerjik olmaktır.   0,627 0,885  

Kendini Geliştirme 3,90 0,85  0,784 19,270 

Kış turizmi farklı yaşam tarzlarını deneyimlemektir.   0,855 0,885  

Kış turizmi yeni yerler keşfetmektir.   0,806 0,885  

Kış turizmi yeni şeyler öğrenmektir.   0,749 0,885  

Huzur 3,69 0,94  0,644 14,106 

Kış turizmi aile ile birlikte olmaktır.   0,854 0,888  

Kış turizmi dinlenmektir.   0,792 0,885  

Sosyalleşme 3,65 0,91  0,681 13,794 

Kış turizmi başka insanlarla tanıdık bir yeri paylaşmaktır.   0,838 0,884  

Kış turizmi benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmaktır.   0,837 0,884  

Toplam Cronbach Alpha / Varyans Açıklama (%)    0,801 67,699 

K-M-O Measure of Sampling Adequacy: 0,791 

Bartlett's Test of Sphericity (Chi-Square / df / Sig: 1432,683/ 55 /  0,000 

Araştırma anketinden elde edilen verilerin araştırma sorularını test etmeye uygunluğu kapsamında 

güvenirlik ve açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin, faktör analizine uygunluğu kapsamında 

gerçekleştirilen Kasier-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity (Bartlett) testi sonuçları 
kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları ve her bir faktöre ilişkin güvenirlik katsayıları (Cronbach’s Alpha) 

Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Memnuniyetlerine İlişkin Faktör Analizi 

 

Faktör 

X  s.s 

Faktör 

Yükü 

Cronbach 

Alpha 

Varyans 

Açıklama 

(%) 

Pist Memnuniyeti 3,85 0,85  0,844 14,411 

Kayak pistleri yeterli genişlikteydi.   0,863 0,884  

Kayak pistleri yeterli uzunluktaydı.   0,836 0,884  

Kayak pistlerinin sayısı yeterliydi.   0,763 0,884  

Kayak pistleri bakımlıydı.   0,701 0,883  

Alışveriş Memnuniyeti 3,43 0,83  0,783 13,083 

Dükkan çalışanları nazikti.   0,780 0,883  

Dükkan çalışanları yardımseverdi.   0,759 0,882  

Alışveriş için fiyatlar adildi.   0,726 0,885  

Alışveriş yapılabilecek yeterli dükkan vardı.   0,712 0,884  

Güvenlik Memnuniyeti 3,70 0,87  0,844 12,063 

Kayak merkezinde ilkyardım hizmetleri yeterliydi.   0,855 0,882  

Kayak merkezinde sağlık hizmetleri yeterliydi.   0,814 0,882  

Kayak merkezinde emniyet ve güvenlik hizmetleri yeterliydi.    0,882  

Konaklama Memnuniyeti 3,69 0,87 0,782 0,818 11,684 

Otel çalışanları nazikti.   0,871 0,883  

Otel çalışanları yardımseverdi.   0,825 0,882  

Oteller hijyenikti.   0,719 0,883  



552    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

Eğitmen Memnuniyeti 3,86 0,85  0,787 11,475 

Kayak eğitmenleri bilgiliydi.   0,847 0,883  

Kayak eğitmenleri öğreticiydi.   0,771 0,884  

Kayak eğitmenleri arkadaş canlısıydı.   0,726 0,883  

Ulaşım Memnuniyeti 3,77 0,96  0,775 8,801 

Şehir merkezine ulaşılabilirlik kolaydı.   0,880 0,885  

Kayak merkezine ulaşım kolaydı.   0,870 0,885  

Toplam Cronbach Alpha / Varyans Açıklama (%)    0,874 71,517 

K-M-O Measure of Sampling Adequacy: 0,834 

Bartlett's Test of Sphericity (Chi-Square / df / Sig: 3945,611/ 171 /  0,000 

 
Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonlarının faktör analizinde 11 yargıya ait 4 faktör 

için KMO katsayısı 0,79, Bartlett Sphericity testi anlamlılık düzeyi; p=0,000 olup, varyans açıklama oranı; 

67,69 ve güvenilirlik katsayısı; 0,80 olarak belirlenmiştir. Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat 

memnuniyetlerinin faktör analizinde ise 19 yargıya ait 6 faktör için KMO katsayısı 0,83, Bartlett Sphericity 
testi anlamlılık düzeyi; p=0,000 olup, varyans açıklama oranı; 71,51 ve güvenilirlik kat sayısı; 0,87 olarak 

tespit edilmiştir. 

Kış turizme katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları (rahatlama, kendini geliştirme, huzur, 
sosyalleşme) ve seyahat memnuniyetlerinin (pist memnuniyeti, alışveriş memnuniyeti, güvenlik memnuniyeti, 

konaklama memnuniyeti, eğitmen memnuniyeti, ulaşım memnuniyeti)  demografik ve diğer özellikleri ile 

karşılaştırılmasında; iki değişkenli gruplar (cinsiyet ve medeni durum) için yapılan “Bağımsız Örneklem t-
Testi”; ikiden fazla olan değişkenli gruplar (yaş, eğitim durumu, aylık geliri, meslek, seyahat sayısı, kalış süresi 

ve ziyaret bilgi kaynağı) için yapılan “Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)” 

kullanılmıştır. 

Kış turizme katılan yerli turistlerin rahatlama motivasyonunun demografik ve diğer özelliklerle 
karşılaştırılmasında meslek değişkeninde (p=0,005, p<0,05), anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın 

hangi meslek grubu arasında gerçekleştiğini belirlemek için başvurulan Tukey analizi sonuçları kapsamında 

farklıklar; meslek grubu  iş adamı olan yerli turistlerle  meslek grubu memur ve diğer olan turistler arasında 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Kış turizmine katılan yerli turistlerin meslek grubunda rahatlama motivasyonunu 

öne çıkaran en önemli grup memurlar ( X =4,18) olmuştur. Bu grubu, diğer ( X =4,13) meslek grubu izlemektedir. 

İş adamları ( X =3,81) içinse kış turizminde rahatlama motivasyonu daha düşük düzeyde kalmıştır. Bu sonuçlar 

kapsamında mesleği memur ve diğer olan yerli turistlerin stresli ve sıkıcı tekdüze işlerden soyutlanmak için 

kış turizmine dahil olduğu şeklinde düşünülebilir.    

 
Tablo 4. Rahatlama Motivasyonunun Demografik ve Diğer Özelliklerle Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

Meslek 

İş Adamı (a) 47 3,81 0,88 

3,400 0,005* 
a-b 
a-f 

Memur (b) 133 4,18 0,64 

İsçi (c) 57 4,06 0,73 
Emekli (d) 36 3,91 0,88 
Öğrenci (e) 146 3,98 0,67 
Diğer (f) 61 4,13 0,63 

*(p<0,05)  

 

Kış turizmine katılan yerli turistlerin kendini geliştirme seyahat motivasyonlarının demografik ve diğer 

özelliklerle karşılaştırılmasında  yaş (p=0,010, p<0,05), eğitim durumu (p=0,041, p<0,05) ve meslek (p=0,018, 

p<0,05)  değişkenlerinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Başvurulan Tukey analizi sonuçları kapsamında yaş 
değişkeninde farklılık 19-25 yaş ile 47 ve üzeri yaş grubu arasında, eğitim değişkeninde  ilköğretim ve lisans 

mezunları arasında, meslek değişkeninde ise iş adamı ile işçi grubu arasında gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar 

kapsamında 19-25 yaş aralığındaki ( X =4,09) kış turizmine katılan genç turistlerin kendilerini geliştirme ve 
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yeni şeyleri öğrenme konusunda ileri yaşlardaki turistlere ( X =3,61) göre daha fazla motivasyona sahip 

oldukları söylenebilir. Bunun yanında lisans eğitimi ( X =4,01) alan turistlerin kendini geliştirme motivasyonu 

daha çok önemsediklerini söylemek mümkündür. Ayrıca mesleği işçi ( X =4,08) olan turistlerin diğer yerli 

turistlere göre kendini geliştirme motivasyonunun daha yüksek olduğunu söyleyebilir.  

 

Tablo 5. Kendini Geliştirme Motivasyonunun Demografik ve Diğer Özelliklerle Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

Yaş 

18 yaş ve altı (a) 68 3,92 0,84 

3,050 0,010* b-f 

19-25 yaş (b) 132 4,09 0,76 
26-32 yaş (c) 84 3,90 0,83 
33-39 yaş (d) 84 3,86 0,84 
40-46 yaş (e)  58 3,75 0,89 
47 ve üzeri (f) 54 3,61 0,99 

Eğitim 

İlköğretim (a) 47 3,60 0,91 

2,514 0,041* a-d 
Ortaöğretim (b) 112 3,88 0,86 
Ön lisans (c)  77 3,92 0,81 
Lisans (d) 180 4,01 0,81 
Lisansüstü (e)  64 3,80 0,93 

Meslek 

İş Adamı (a) 47 3,58 0,88 

2,756 0,018* a-c 

Memur (b) 133 3,84 0,89 
İsçi (c) 57 4,08 0,84 
Emekli (d) 36 3,74 0,99 
Öğrenci (e) 146 3,97 0,78 
Diğer (f) 61 4,02 0,76 

*(p<0,05)  

  

Kış turizmine katılan yerli turistlerin huzur seyahat motivasyonlarının demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında cinsiyet (p=0,004, p<0,05) değişkeninde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Bu sonuç 

kapsamında kış turizmine katılan kadın turistlerin ( X =3,83) huzur motivasyonlarının erkek turistlere göre  daha 
yüksek olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Tablo 6. Huzur Motivasyonunun Demografik ve Diğer Özelliklere Göre Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

Cinsiyet 
Erkek 260 3,58 0,95 

-2,899 0,004*  
Kadın 220 3,83 0,91 

*(p<0,05)  

  

Kış turizmine katılan turistlerin sosyalleşme motivasyonlarının demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında aylık gelir (p=0,003, p<0,05) ve meslek (p=0,008, p<0,05) değişkenlerinde anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. Farklığının hangi alt gruplar arasında gerçekleştiğini belirlemek için gerçekleştirilen 
Tukey analizi sonuçları kapsamında aylık gelir değişkeninde farklılık 750 TL ve altı gelire sahip bulunan yerli 

turistlerle 3001-3750 TL gelir sahip turistler arasında ve 2251-3000 TL gelire sahip yerli turistlerle 3001-3750 

TL gelir grubuna dahil turistler arasında ortaya çıkmıştır. Meslek değişkeninde mesleği iş adamı olanlarla, 
mesleği  memur ve işçi olanlar arasında ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre kış turizmine katılan yerli 

turistlerin sosyalleşme seyahat motivasyonlarında; aylık gelir grubunda 2251-3000 TL gelire sahip ( X =3,86), 

meslek grubu işçi ( X =3,90) olan turistler düzeyinde yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, yerli 

turistlerin gelir düzeyi artıkça sosyalleşme motivasyonun azaldığını  da söyleyebilir. 
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Tablo 7. Sosyalleşme Motivasyonunun Demografik ve Diğer Özelliklere Göre Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

 Aylık Gelir 

750 TL ve altı (a) 127 3,77 0,89 

3,712 0,003* 
a-e 

d-e 

751-1500 TL (b) 90 3,67 0,87 

1501-2250 TL (c) 79 3,68 0,75 

2251-3000 TL (d) 75 3,86 0,81 
3001-3750 TL (e) 60 3,29 1,07 
3751 TL ve üzeri 
(f) 

49 3,44 1,03 

Meslek 

İş Adamı (a) 47 3,26 0,98 

3,160 0,008* 
a-b 
a-c 

Memur (b) 133 3,71 0,84 

İsçi (c) 57 3,90 0,89 
Emekli (d) 36 3,48 0,95 
Öğrenci (e) 146 3,64 0,91 
Diğer (f) 61 3,75 0,88 

*(p<0,05)  

 

 Kış turizmine katılan turistlerin alışveriş memnuniyetinin demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında kalış süresi değişkeninde (p=0,006, p<0,05) anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. 
Gerçekleştirilen Tukey analizi sonuçları kapsamında 1 günden az kalan yerli turistlerle 7 gün ve üzeri kalan 

turistler arasında oluştuğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre kış turizmine katılan yerli turistlerin alışveriş 

memnuniyetlerinin; kalış süresi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Kış turizmine katılan yerli turistlerde kalış 
süresinin uzamasıyla birlikte daha fazla alışveriş yapma ihtiyacı oluşmakta ve yapılan alışverişler sayesinde 

memnuniyetin arttığı ( X =3,64)  söylenebilir. 

  

Tablo 8. Alışveriş Memnuniyetinin Demografik ve Diğer Özelliklere Göre Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

Kalış Süresi 

1 günden az (a) 210 3,29 0,85 

4,192 0,006* a-d 
1-3 gün (b) 135 3,47 0,77 

4-6 gün (c) 56 3,55 0,82 

7 gün ve üzeri (d) 79 3,64 0,81 

* (p<0,05)  

 

 Kış turizmine katılan turistlerin ulaşım memnuniyetlerinin demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında medeni durum (p=0,049, p<0,05),  eğitim durumu (p=0,001, p<0,05),  seyahat sayısı 

(p=0,017, p<0,05) ve kalış süresi (p=0,009, p<0,05) değişkenlerinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. İki 
değişkenli gruplarda kış turizmine katılan yerli turistlerin ulaşım memnuniyetlerinin; medeni durum 

değişkeninde evli olan ( X =3,86) turistlerde ulaşım memnuniyetinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. İkiden 

fazla değişkenli gruplarda eğitim durumunda ilköğretim mezunları ( X =3,21) ile lisans ( X =3,84) ve lisansüstü 

( X =3,78) mezunlar arasında,  seyahat sayısında 5 ve üzeri sayıda kış turizm merkezini ziyaret eden yerli 

turistlerle ( X =4,00), iki ( X =3,60) ve üç kez ( X =3,63) kış turizmi seyahatine katılan turistler arasında, kalış 

süresinde ise 4-6 gün kalanlarla ( X =3,66),  günübirlik kış turizmine katılanlar ( X =3,88) ve 1-3 gün kalış 

süresine sahip bulunan ( X =3,81) yerli turistler arasında ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 9. Ulaşım Memnuniyetinin Demografik ve Diğer Özelliklere Göre Karşılaştırılması (n=480) 

Değişkenler Gruplar n X  s.s t/F P Tukey 

Medeni Durum 
Evli 230 3,86 0,91 

1,973 0,049* 
 Bekar 250 3,69 0,99 

Eğitim 

İlköğretim (a) 47 3,21 1,03 

4,862 0,001* 
a-c 
a-d 

a-e 

Ortaöğretim (b) 112 3,77 1,04 
Ön lisans (c) 77 3,92 0,84 
Lisans (d) 180 3,84 0,87 
Lisansüstü (e) 64 3,78 1,01 

Seyahat Sayısı 

1 (a) 104 3,75 0,95 

3,059 0,017* 

 

b-e 

c-e 

 

2 (b) 83 3,60 0,91 
3 (c) 95 3,63 0,94 
4 (d) 66 3,76 0,98 
5 ve üzeri (e) 132 4,00 0,96 

Kalış Süresi 

1 günden az (a) 210 3,88 0,94 

3,880 0,009* 
a-c 
b-c 

1-3 gün (b) 135 3,81 0,93 

4-6 gün (c) 56 3,41 0,87 

7 ve üzeri (d) 79 3,66 1,04 

*(p<0,05)  

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Bir yerden bir yere hareketle ilişkili seyahat kavramı turizmin önemli bir öğesi olup, destinasyonlarla 
bağlantılı rotalarda gerçekleşir. Seyahatin ortaya çıkmasında varış noktasının mesafesi ve çekiciliği önemli 

bileşenler görülse de turistlerin bu çekicilere güdülenmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin 

yükseltebilecek çabalara odaklanılması akılcı olacaktır. Ayrıca, turistlerin seyahat motivasyonlarının doğru bir 
şekilde tespit edilerek, beklentilerine uygun turistik ürün geliştirmesi yerinde olacaktır.   

Kış turizmi, turizmi çeşitlendirme ve tüm yıla yayma sürecinde öne çıkarılabilecek bir turizm çeşididir. 

İlk zamanlarda; kışın gerçekleştirilen bir etkinlik türü  olarak kayak, snowboard, kar kızağı, kar motoru, buz 

pateni vb. etkinliklerle ilişkilendirilen kış turizmi; son dönemlerde kış turizmi tesislerinin golf, kamp, dağ 
yürüyüşü, tırmanma, dağ bisikleti vb. etkinliklerle yaz döneminde de  kullanımı ile popülerliğini artırır hale 

gelmiştir.  

Bu araştırmada, kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonlarının ortaya çıkarılmasına ve 
memnuniyetlerinin yükseltilmesine yönelik çabalara odaklanılmıştır. Çalışmada, kış turizmine katılan yerli 

turistlerin seyahat motivasyonları; rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve sosyalleşme olarak tespit edilmiştir. 

Kış turizmine dahil olan yerli turistlerin seyahat memnuniyetleri ise pist, alışveriş, güvenlik, konaklama, 
eğitmen ve ulaşım memnuniyeti olarak saptanmıştır.  Ayrıca kış turizmine dahil olan yerli turistlerin 

demografik ve diğer özellikleri ile seyahat motivasyonları ve memnuniyetleri arasında anlamlı bir farklığının 

bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Belirtilen amaçlar doğrultusunda Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ni 

Aralık 2014-Mart 2015 döneminde ziyaret eden 480 yerli turist üzerinde gerçekleştirilen araştırmada şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: 

-Yerli turistlerin demografik ve diğer özelliklerinde cinsiyet durumu açısından erkekler, medeni durum 

açısından bekârlar, yaş boyutunda 19-25 yaş grubu, eğitim durumu yönünden lisans, gelir durumu açısından 
750 TL ve altı, kış turizmi seyahat sayısı bakımından 5 ve üzeri, meslek yönünden memur ve öğrenci, kalış 

süresi açısından bir günden az, seyahat bilgi kaynağı bakımından ise arkadaş ve aile bilgisini doğrultusunda 

kış turizmi merkezini ziyaret ön plana çıkmıştır.  
-Kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonlarında öncelik sırası; rahatlama, kendini 

geliştirme, huzur ve sosyalleşme olarak tespit edilmiştir. Yerli turistleri kış turizmine yönlendiren en yüksek 

motivasyon kaynağının rahatlama, en düşük motivasyon kaynağının sosyalleşme olduğu yönündedir.  
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-Yerli turistlerin kayak merkezinden aldıkları hizmetler kapsamında memnuniyet öncelik sıralaması; 

eğitmen memnuniyeti, pist memnuniyeti, ulaşım memnuniyeti, güvenlik memnuniyeti, konaklama 
memnuniyeti ve alışveriş memnuniyeti şeklindedir.  

-Kış turizme katılan yerli turistlerin rahatlama motivasyonunun demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında meslek değişkeninde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Rahatlama motivasyonunu öne 
çıkaran en önemli yerli turist grubunu memurlar oluşturmuştur. Yerli turistler içerisinde iş adamı meslek 

grubuna dahil olanların ise kış turizminde rahatlama motivasyonu en düşük düzeyde kalmıştır.  

-Kış turizmine katılan yerli turistlerin kendini geliştirme seyahat motivasyonunun demografik ve diğer 

özelliklerle karşılaştırılmasında yaş, eğitim durumu ve meslek değişkenlerinde anlamlı farklılıklara 
ulaşılmıştır. 19-25 yaş aralığında kış turizmine katılan genç turistlerin kendilerini geliştirme ve yeni şeyleri 

öğrenme konusunda ileri yaşlardaki turistlere göre daha yüksek motivasyona sahip oldukları, lisans eğitimi 

alan turistlerin kendini geliştirme motivasyonunu daha çok önemsedikleri ve mesleği işçi olan turistlerin, diğer 
yerli turistlere göre kendini geliştirme motivasyonunda daha önde olduğu tespit edilmiştir.  

-Kış turizmine katılan yerli turistlerin huzur motivasyonlarının demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Bu sonuç kapsamında kış 
turizmine katılan yerli turistler içerisinde kadın turistlerin kış turizminde huzur motivasyonunu daha çok öne 

çıkardıkları  saptanmıştır.  

-Kış turizmine katılan turistlerin sosyalleşme motivasyonlarının demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında aylık gelir ve meslek değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aylık gelir 
değişkeninde farklılık, 750 TL ve altı gelire sahip bulunan yerli turistlerle 3001-3750 TL gelir sahip turistler 

arasında ve 2251-3000 TL gelire sahip yerli turistlerle 3001-3750 TL gelir grubuna dahil turistler arasında 

ortaya çıkmıştır. Meslek değişkeninde mesleği iş adamı olanlarla, mesleği  memur ve işçi olanlar arasında 
ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre kış turizmine katılan yerli turistlerin sosyalleşme motivasyonunun; aylık 

gelir grubunda 2251-3000 TL gelire sahip, meslek grubu işçi olan turistler düzeyinde yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür. Ayrıca, yerli turistlerin gelir düzeyi artıkça sosyalleşme motivasyonun azaldığını 

şeklinde değerlendirilebilir. 
-Kış turizme katılan yerli turistlerin pist, alışveriş, güvenlik, konaklama, eğitmen ve ulaşım 

memnuniyetlerinin demografik ve diğer özellikleri ile karşılaştırılmasında; yerli turistlerin alışveriş ve ulaşım 

memnuniyetleri arasında  anlamlı farklıklar tespit edilmiştir.  
-Kış turizmine katılan turistlerin alışveriş memnuniyetinin demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında kalış süresi değişkeninde kayak merkezinde 1 günden az kalan yerli turistler ile  7 gün ve 

üzeri kalan turistler arasında farklılık bulunmuştur. Bu sonuç kapsamında turizmine katılan yerli turistlerin 
alışveriş memnuniyetlerinin; kalış süresi ile ilişkili olduğu ve alışveriş yapma ihtiyacı artıkça memnuniyetinde  

arttığı yönündedir. 

-Kış turizmine katılan turistlerin ulaşım memnuniyetlerinin demografik ve diğer özelliklerle 

karşılaştırılmasında medeni durum,  eğitim durumu,  seyahat sayısı ve kalış süresi değişkenlerinde anlamlı 
farklılıklara ulaşılmıştır. Medeni durum değişkeninde evli olan turistlerin  kış turizm merkezine ulaşım 

memnuniyetinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Eğitim durumunda ilköğretim mezunları ile lisans  ve 

lisansüstü mezunlar arasında,  seyahat sayısında, 5 ve üzeri grubunda kış turizm merkezini ziyaret eden yerli 
turistlerle, iki ve üç kez kış turizmi seyahatine katılan turistler arasında, kalış süresinde ise 4-6 gün kalanlarla,  

günübirlik kış turizmine katılanlar ve 1-3 gün kalış süresine sahip bulunan yerli turistler arasında ortaya 

çıkmıştır.  
Bu araştırma sonuçları göstermiştir ki kış turizmi Türkiye'de yerli turistler düzeyinde tercih edilen bir 

turizm türüdür. Kış turizme katılan yerli turistlerin profil özellikleri; erkekler, bekarlar, memur ve öğrenciler, 

19-25 yaş, lisans eğitimi, 1 günden az konaklama, arkadaş ve aile bilgi kaynağını kullanarak kış turizmine 

katılım şeklindedir. Yerli turistleri kış turizmine yönelten güdüler; rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve 
sosyalleşmeyle ilişkilidir. Kış turizme katılan yerli turistlerin seyahat memnuniyetleri; eğitmen, pist, ulaşım, 

güvenlik, konaklama ve alışveriş memnuniyeti öncelik sırasındadır.  

Kış turizmine ziyaretçi kazandırma boyutunda kış turizmi merkezleri, tatil kararı aşamasındaki 
potansiyel ziyaretçilerinin seyahat güdülerini (rahatlama, kendini geliştirme, huzur, sosyalleşme vb.) saptamalı 

ve bu doğrultuda beklentilere yönelik ön hazırlıklara yönelmelidirler. Bu süreçte rahatlama, kendini geliştirme, 



557    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

huzur ve sosyalleşme öncelik sırasına göre turistlerin güdülerini uyarıcı çalışmalar yapmalıdırlar. Bu 

kapsamda, kayak merkezi yöneticilerinin yerli turistlerin seyahat güdüleri ve memnuniyetleri konusunda bilgi 
düzeylerinin artırılması, yerel yönetimlerle birlikte ortak çalışmalara yönelmesi ve üniversitelerden pazarlama 

ve tüketici davranışı konusunda destek alması, kış turizminin gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

Kış turizm merkezleri, büyüme ve gelişme projeksiyonlu çevresel planlarında oldukça hassas 
olmalıdırlar. Turistlerin güdüsel beklentilerini ortadan kaldırabilecek çarpık olarak yapılaşma ve çevresel 

düzenlemelerden uzak durmalıdırlar. Taşıma kapasitelerine uygun gelişim ve büyüme politikaları 

sergilemelidirler. İç turizm bağlamında turist sayısını artırmayı öngören kayak merkezleri sunacakları 

hizmetlerde, eğitmen, pist, ulaşım, güvenlik, konaklama ve alışveriş öncelik sırasına göre hizmetlerinin 
kalitelerini yükseltme çabalarına yönelmelidirler. Bu hizmetlerin satışına ve sunumuna yönelik standartlar 

oluşturmalıdırlar. 
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ÖZET  
Yayla, deniz yüzeyinden oldukça yüksekte yer alan dağlık ve ormanlık yeryüzü parçası olarak 

tanımlanmaktadır. Yaylacılık; büyük ölçüde hayvancılığa dayalı mevsimlik bir hareket olup, yaz mevsiminde 

insanların hayvanlarıyla birlikte yayla adı verilen geçici yerleşmelere göçmelerini, orada bir süre kalmalarını 
ve ekonomik faaliyetlerde bulunmalarını kapsamaktadır. Ancak günümüzde yaylalar sadece yerel halkın 

yararlandığı yerler olmaktan çıkmış; kent merkezlerinden uzaklaşmak ve bunaltıcı yaz sıcaklarından 

kurtulmak isteyenler için turizm amaçlı kullanılır hale gelmiştir. Dolayısı ile yayla turizmi, tabiat ile iç içe 
yaşamayı sevenlerin genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı 

yerlere seyahatleri sonucu gerçekleşen bir turizm türüdür. Bu çalışmanın amacı, Tokat il sınırları içerisinde 

bulunan Çamiçi Yaylası’nın tarihsel gelişimini, ekonomik ve kültürel boyutlarını ortaya koyarak; yaylacılık 

ve yayla yerleşmeleriyle ilgili sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Söz konusu alandaki yaylacılık faaliyetleri 
zaman içerisinde önemli ölçüde azalmasına karşın, genel olarak yayla yerleşimlerinin daimi yerleşimlere çok 

yakın olması köy-yayla etkileşimini arttırmış ve kısmen kendine özgü bir yapı kazanmasına yol açmıştır. 

Çalışmada, mevcut bu özgünlüğün yanı sıra yayla yerleşmelerinin halen devam eden önemli sorunları üzerinde 
de durulmuştur. Yaylacılık faaliyetlerinin devam ettirilmesi, son yıllarda önem kazanmaya başlayan doğal 

(ekolojik, organik vb.) tarımın yanı sıra, turizm, hayvancılık, ve kültürel sürdürebilirlik bakımından da son 

derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bölgede alternatif turizm faaliyetleri kapsamında yaylacılığa dikkat 

çekilerek bu bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi mümkündür.   
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Yayla Turizmi, Niksar, Çamiçi 

 

 

AN EXAMPLE OF DEVELOPING PLATEAU TOURISM CENTERS 

WITHIN THE SCOPE OF ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES: 

NIKSAR CAMICI PLATEAU 
 

ABSTRACT 

A plateau is defined as mountainous and forested terrain located above sea. As a seasonal movement 
based largely on husbandry, transhumance includes people’s migration to temporary settlements called as 

plateaus in summers with their animals, their staying on these lands and their economic activities there. 

However, plateaus are not only some places from which local people benefit, but also become tourism 
attraction centers for the people who want to move away from urban centers or sultry weather in summers. 

Accordingly, plateau tourism is a tourism type carried out as a result of people’s travels to places of high 

altitudes for day trips or short term stay.  The purpose of this study is to present solution suggestions related 
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to transhumance and plateau settlements by revealing historical development, economic and cultural aspects 

of Çamici Plateau situated within the city borders of Tokat. Although transhumance activities in the 
aforementioned area have decreased considerably in time, the proximity between plateaus and permanent 

settlements has increased the interaction between villages and plateau and led it to have a specific structure. 

Besides this present authenticity, this study also emphasizes important problems of plateau settlements. The 
maintenance of transhumance activities is also very significant for tourism, husbandry and cultural 

sustainability as well as organic agriculture. In this sense, it is possible that this area becomes an attraction 

center by promoting transhumance within the scope of alternative tourism activities.  

Keywords: Alternative Tourism, Plateau Tourism, Niksar, Çamiçi 
 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada, Tokat il sınırları içerisinde bulunan Çamiçi Yaylası’nın tarihsel gelişimini, ekonomik ve 
kültürel boyutlarını ortaya koyarak; yaylacılık ve yayla yerleşmeleriyle ilgili sorunlara çözüm önerileri 

sunulacaktır. Deniz seviyesinden yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi Yaylası, ilçeye 17 km. mesafede 

olup, Ünye-Niksar yolu üzerindedir. Yayla yerleşmesi Niksar’ın kuzeyine düşmektedir. Çamiçi’nin sahip 
olduğu doğal güzellikler ve serin havası doğal bir terapi niteliğinde olup, sağlık ve gezi amacıyla binlerce 

turisti kendine çekmektedir. 

Yayla, son yıllarda birçok turistik faaliyete ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Çamiçi Yaylası’nda Niksar 

Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yaz aylarında düzenlenen "Çamiçi Yayla Şenlikleri" 
düzenlenmektedir. Bu şenliklere Niksar halkının yanı sıra, ilçe dışından ve farklı illerden birçok misafir katılım 

göstermektedir. Ayrıca spor turizminin bir parçası olan Oryantiring Turnuvaları düzenlenmeye başlamıştır. 

Niksar Cup adıyla yabancı ülkelere duyurulan etkinliğe son yıllarda Karadeniz'e kıyısı olan komşu ülkelerden 
de rağbet vardır. Geçen birkaç yılda, Çamiçi Yaylası; Orta Anadolu'dan hatta Akdeniz Bölgesinden, Karadeniz 

Bölgesine (En kısa yol olduğundan) seyahat edenlerin dinlenme amacıyla mola verdiği bir uğrak yeri haline 

gelmiştir. Tüm bu özelliklerinden dolayı Niksar-Çamiçi yaylası gelişmekte olan yaylacılık merkezlerine bir 

örnek olarak çeşitli yönleriyle incelenmiştir. 

 

1.1. Doğal ve Çevresel Özellikleri 

Başlangıçta yakınlardaki Ardıçlı Köyü’nde başlayan yerleşim, zamanla 3-5 yayla eviyle (Ahşap yapı) 
giderek artış göstererek, bugün bölgede hane sayısı yüzlerle ifade edilmeye başlamıştır. Resim 1’de görüldüğü 

gibi ormanlarla çevrili olan Çamiçi evlerinde son yıllarda ahşap yerine beton kullanımı daha fazla tercih 

edilmektedir. Bu hızlı ve plansız betonlaşma beraberinde birçok sorunlar getirmiş ise de yayla hala Niksar 
halkının, çevre ilçe ve illerin rağbet ettiği en önemli mesire ve piknik yerlerinden birisidir. Yayla; restoran, 

market, kebap ocakları, içme suyu, geniş oyun alanlarıyla 10.000 kişinin yararlanabileceği geniş bir alana 

sahiptir. 
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Resim 1: Niksar Çamiçi Yaylasından Bir Görünüm 

Bölge iklimi Karadeniz ile İç Anadolu karasal iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Uzun yıllar 

ortalamalarına göre yıllık ortalama sıcaklık 12.3 °C, yıllık ortalama yağış 456.4 mm'dir. Resim 1’deki 

ormanlardan da görüldüğü üzere Çamiçi yaylası yeşilin maviyle buluştuğu eşsiz bir doğaya sahiptir. Azami 
yağış ilkbahara kaymıştır. Kar yağışlı geçen gün sayısı 53 ve karla örtülü gün sayısı ortalama 29’dur. Bu 

değerlerin Çamiçi yaylasında değişeceği şüphesizdir. Çamiçi yaylası il merkezine göre daha fazla yağış 

almakta, sıcaklıklar azalmakta, kar yağışlı ve karla örtülü günler artmaktadır. 

 

1.2. Niksar ve Çevresindeki Oba-Yayla Yerleşmelerinin Başlıca Özellikleri 

Yaylalar bilindiği üzere, değişik yer şekilleri üzerinde, devamlı ve geçici yerleşme yerlerinde yaşayan 
göçebe, yarı göçebelerle, köy, kasaba ve kentlerde yaşayan insanların ilgi ve ekonomik faaliyetlerini 

tanımlamada kullanılan terimdir. Çeşitli beşerî faaliyetlere sahne olan yaylalar, birer yerleşme yeri olmalarının 

yanı sıra, kırsal nüfusun yayılma ve ek bir geçim alanı olabilme niteliğini taşımaktadırlar. Bu amaçla yaylalar 

farklı yerleşmelerde yaşayan, farklı sosyoekonomik yapıdaki grupların yılın belirli bir döneminde çıktıkları ve 
orada beşerî ve ekonomik faaliyetlerde bulundukları alanlar olarak karşımıza çıkar (Emiroğlu, 1977. s.9). 

Türkiye’de özellikle kır yerleşmelerinin şekillenmesinde ve ekonomik faaliyetlerde, yer şekilleri ve iklim 

önemli ölçüde rol oynar. Tarihsel gelişim içinde bu etmenler yerine göre sosyal ve kültürel hayatın 
şekillenmesinde de etkili olabilirler. Ortalama yükseltisi 1000 m’ nin üzerinde bulunan ülkemizde, yükseltinin 

kısa mesafelerde değişmesi iklim elemanlarının farklılaşmasına neden olur. Bu durum hayvancılığa dayanan 

göçebeliğe, yarı göçebeliğe ve kır hayatı içinde hayvancılık ekonomisinin gerektirdiği yaylacılığa bir ortam 

hazırlar (Emiroğlu, 1977, s. 23). Geçimi hayvancılık olan yüksek dağ köyleri, Nisan ayı sonları ile Ekim ayı 
başlarına kadar olan süreyi yaylalarda geçirmektedirler. Bu olay Tokat’ın Erbaa ve Pazar ilçelerinde de aynı 

zamanda gerçekleşmektedir. Çamiçi ve çevresindeki yaylaların yoğun hayvancılık faaliyetlerine sahne 

olmalarının yanı sıra, ovanın bunaltıcı sıcağından, şehrin boğucu havasından bunalan insanların kendilerini, 
tertemiz bir havanın bulunduğu, yeşil ile mavinin birleştiği bir ortama atmalarına neden olmaktadır. Bütün bu 

özellikleriyle Çamiçi yaylasının, yöre insanının yaşamında önemli yeri bulunmaktadır.  

Yaylalar, sadece ekonomik ve doğal özelliklerin ortaya çıkardığı yerler yanında, toplumsal ve kültürel 
bir faaliyet alanı olarak da önem taşımaktadır. Şöyle ki, yöre insanının geleneklerinden olan yaylaya çıkmak, 
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yayla evlerini şenlendirmek, yayla şenlikleri düzenlemek insanların çok eski tarihten beri devam ettirdikleri 

geleneklerdir (Aydınözü, Solmaz, 2003). Çamiçi yaylasının çevresindeki oba-yayla yerleşmelerinin bir kısmı 
orman alanları içinde yer alırken, bir kısmı da 2000 m’ nin üzerinde Alpin kuşağında bulunmaktadır. Çamiçi 

Yaylası; Ardıçlı, Alanköy, Yeşilyurt, Hüseyingazi mahallelerinin merkezinde bulunan bir konumdadır. 

Mahalleler yaz kış oturulan alanlardır. Obalar ise, yaylalara çıkan köylülerin daha önceki yıllarda otura 

geldikleri yerlere denir. Burada bazen bir köy, bazen de bir aile oba teşkil eder. 

Genellikle obalar köy adlarıyla anılır. Yayla yerleşmelerine çıkışlar eski önemini yitirmekle beraber, 

geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Genelde haziran ayı sonlarına kadar çıkılan yaylalara, tespit edilen 

tarihten önce çıkış olmaz. Bunun nedeni yaylaya çıkan her ailenin yayladaki otlaklardan eşit olarak 
yararlanmasının sağlanması ve yaylacılık geleneğinin devam ettirilmesini sağlamaktır. İlk önce hayvanlarla 

beraber çobanlar, havaların daha da ısınmasıyla beraber çocuklar ve yaşlılar çıkarlar. Yaylalardan dönüşler ise 

kasım ayı ortalarına kadar sürer ve ailelerin kendi istek ve arzularına göre gerçekleşir.  

2. YÖNTEM 

Bu çalışma, nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır. Nitel araştırmalar; gözlem, görüşme ve doküman 

analizi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 

39). Nitel çalışmaların en önemli özelliklerinden birisi araştırılan konu hakkında derinlemesine bilgi elde 

edilmesine imkân sağlamasıdır. Nitel teknikler, araştırmacının başkalarını anlama ve kavramlarını 
paylaşmalarını ve insanların günlük hayatlarını nasıl yapılandırıp anlam verdiğini araştırmalarını sağlar (Berg 

ve Lune, 2015: 25). 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak birden fazla yöntem kullanılmıştır. Çünkü araştırmada birden 
fazla veri toplama yönteminin kullanılması araştırma bulgularının daha güvenilir ve kapsamlı olmasını 

sağlayacaktır (Rabson, 2002: 215; Veal, 2006: 128). Bu bağlamda araştırmada doküman incelemesi, görüşme 

ve gözlem yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu yöntemlerin seçilmesinin nedenleri arasında; 

Doküman incelemesinin, araştırma konusunun geçmişine ya da tarihsel sürecine ışık tutması ile birlikte 
araştırma problemine ilişkin yazılı ve görsel dokümanların incelenmesi daha zengin ve daha kapsamlı bir 

çıkarım yapılmasını sağlaması (Baş ve Akturan, 2008: 117), 

➢ Görüşme yönteminin, sosyal bilimlerde yapılan özellikle nitel araştırmalarda çok sık kullanılan 
bir yöntem olmasının yanı sıra bireylerden deneyimlerine, görüşlerine, tutumlarına, duygularına 

ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olması (Briggs, 1997: 45 ve Mil, 2007: 3), 

➢ Gözlem yönteminin ise insanlar, olaylar, olgular ve mekânların doğal ortamında izlenmesine, 

gerçekleşen olayların yerinde incelenmesine ve araştırmacının araştırma alanını yakından 

tanımasına fırsat vermesi (Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2013:102-103) sıralanabilir.  

➢ Bu bağlamda öncelikle Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Çamiçi Yaylası ile ilgili literatür taraması 

yapılmış ve daha önce yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Literatür taraması yapıldıktan 

sonra doküman incelemesi kapsamında; 

➢ Çamiçi yaylası ile ilgili basılmış olan tanıtıcı kataloglar, broşürler, materyaller vb. incelenmiştir; 

➢ Bunun yanında geleneksel yayla şenlikleri ve kamping federasyonunun faaliyetleri hakkında 

basında yer alan haberler taranmıştır; 

➢ Diğer taraftan Çamiçi Yaylasının yerleşimi ve yayladaki binaların yapıları hakkında Niksar 

İmar Müdürlüğünden sayısal bilgiler ve topografya haritalarına ulaşılmıştır; 

➢ Ayrıca; Çamiçi yaylasına ulaşım imkânları hakkında Niksar Karayolları (74.) Şefliği’nden 

haritalar temin edilmiştir.  
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Gözlem yöntemi kapsamında; araştırmacıların birisi tarafından gerek araştırma öncesi gerek araştırma 

süresince ve gerekse bu dokümanlar incelendikten sonra Çamiçi Yaylası birçok kez ziyaret edilmiş ve bazen 
tüm gün süren gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Bu gözlem ve incelemelerde elde edilen veriler daha sonra 

değerlendirmek amacıyla tablet, fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlarla kayıt altına alınmıştır.   

Görüşme kapsamında ise literatür taraması, doküman incelmesi ve gözlem yönteminden elde edilen 
verilerden yola çıkılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu formda; Çamiçi Yaylasındaki 

yaşam tarzı ve kültürün yanı sıra bu yaylada var olan ve geliştirilebilecek turizm alternatifleri hakkında veri 

toplamayı amaçlayan sorulara yer verilmiştir. Yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulduktan sonra bu soru 

formunda yer alan sorular çerçevesinde esnaf, çiftçi, memur vb. farklı meslek gruplarını içeren bölge halkı, 
Niksar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli, ilçe turizm müdürlüğü personeli, Niksar Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Programındaki öğretim görevlileri 15 Ocak 2016 ile 13 Şubat 2016 

tarihleri arasında görüşmeler yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

 
3.1. Çamiçi Yaylasının Ulaşım Durumu 

Deniz Seviyesinden yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi Yaylası Niksar şehir merkezine sadece 
15 dakika uzaklıktadır. Çamiçi yaylası, Tokat il merkezine 55 km, Ünye ilçe merkezine 99 km ve Ordu il 

merkezine 160 km uzaklıktadır. Yaylaya çıkış tek bir yoldan yapılmaktadır. Yaklaşık 12 km’lik bir tırmanışla 

Çamiçi yaylasına asfalt yoldan ulaşılabilmektedir. Bu yol aynı zamanda Niksar-Ünye-Ordu arası ulaşımı 
sağlamaktadır. Bu güzergah üzerinde sırasıyla, Yolbaşı, Akkuş, Çamalan, Esentepe, Yenikent, Dizdar, İnkur 

ve Ünye yerleşim merkezleri bulunmaktadır. 

 

 

Resim 2: Niksar Çamiçi Lokasyon Haritası 

 

 

Niksar Orman İşletmesi tarafından açılan yollarla yaylaya bağlı obalara ulaşım rahat bir şekilde 

sağlanmaktadır. Her gün periyodik olarak Niksar’dan Çamiçi ve Ünye’ye karşılıklı arabalar kalkmaktadır. 
Ulaşımı sağlayan araçların sayısı ise beştir. Ayrıca Tokat istikametinden gelen Karadeniz bölgesi otobüsleriyle 
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de Çamiçi’ne ulaşılabilir (bkz. Resim-2, Çamiçi Yaylasının Lokasyon Haritası, Kaynak:  

http://www.kgm.gov.tr).  

3.2. Çamiçi Yaylasında Ekonomik Hayat 

Çamiçi Yaylası yöre insanının bazen günü birlik amaçlı, çoğunlukla da yazlık olarak kullandıkları, oba-

yayla yerleşmelerinin merkezini oluşturmaktadır. Çamiçi yaylasında, insanların günlük yeme içme 
ihtiyaçlarını karşılayacakları büfeler ve restoranlar bulunmaktadır. Yapılan gözlem ve görüşmelerde bölgede 

faaliyet gösteren esnaf ve yerel halktan Çamiçi yaylasının ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgiler 

alınmıştır. Yapılan görüşmelerde özellikle kış aylarında yolların kapanması nedeniyle toptancı araçlarının 

yaylaya ulaşamadığı ve bu problemin halkı olumsuz etkilediği aktarılmıştır. Bununla beraber Çamiçi 
yaylasında üretilen çam balının tanıtımının yeterli düzeyde tanıtılmadığı ve ürünlerin düşük bir fiyattan 

satıldığı belirtilmiştir.  

Farklı zamanlarda yapılan gözlemlerde, yayla merkezine haftanın belli günlerinde seyyar manav, 
ekmekçi ve mevsimine göre balıkçı geldiği görülmüştür. Ayrıca son yıllarda Çamiçi yaylasına turizm amaçlı 

yatırımların yapılması ve bölgenin Niksar Belediyesi tarafından turizm bölgesi ilân edilmesi bu kesimlere 

ilginin daha da artmasına neden olmuştur. Son olarak taze et, süt ve süt ürünleri almak isteyen şehir halkıyla 
çevre oba-yayla yerleşmelerinden getirilen ürünlerin Çamiçi’nde satılması ve burada ticarî bir canlılığın 

yaşanmasına neden olmaktadır.  

Tablo 1. Yerleşim Yerinde CSBM Bazında Nitelik Kodlarına Göre Hane, Bina ve İnşaat Sayıları Raporu 

CSBM ADI 

(Cadde, Sokak, 

Bölge, Mahalle) 

B.B. 

SAYISI 

(Bağımsız 

Bölge) 

YAZLIK/ 

MEVSİMLİK 
BİNA İNŞAAT 

ALİBEY 24 24 X x 

CEBELİ 62 57 1 1 

DR.ŞAHSUVAR 

SAVURAN 
41 x 24 1 

ER MEYDANI 21 10 5 4 

ESKİ YAYLA 139 129 2 1 

EVLAT 15 2 3 11 

HANÇER 24 21  2 

JANDARMA 51 42 3 4 

KAPLAN 

ÇAVUŞ 
50 26 5 3 

KARDELEN 16 1 1 14 

KİRAZLI 

YAYLA 
43 36 1 x 

MELİKE 54  1 52 

ONEVLER 81 55 4 6 

PADİŞAH 61 56 4 1 

SAĞLIKÇILAR 73 62 5 2 

SERİNOBA 46 36 1 6 

TOZKOPARAN 167 139 4 5 

UYGULAMA 

OTELİ 
43 37 2 1 

YAYLA 69 42 9 3 

ÖZDEMİR 

YAYLA 
17 11 X x 

İKİZOĞLU 41 18 3 2 

ŞENLİK 39 37  1 

ŞİRİNOBA 73 50 7 8 

TOPLAM 1250 891 85 128 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, Çamiçi yayla yerleşimi 23 bağımsız bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin 

bir kısmı 2014’teki yasa değişikliğiyle birlikte mahalle statüsüne kavuşmuştur. Bölgede toplamda 1250 
bağımsız bölge bulunmaktadır. En fazla bağımsız bölgenin bulunduğu kesim Tozkoparan bölgesiyken, en az 

bağımsız bölge 15 sayısı ile Evlat bölgesidir. Yayladaki 1250 bağımsız bölgeden 891’i yazlık (mevsimlik) 

olarak kullanılmaktadır. Çamiçi yaylasında toplam 85 bina ve 128 devam eden inşaat bulunmaktadır. 

Yayla, ekonomik anlamda hayvancılık faaliyetlerinin yürütülebileceği geniş mera alanlarına sahiptir. 

Mera alanlarının geniş olmasından dolayı mera hayvancılığı yapılmaktadır. Bu sebeple hayvanların et ve süt 

üretimi doğal çevrenin kontrolü altındadır. Mera alanlarındaki bitki örtüsünün gelişmesi ve büyümesi hava 

şartlarına bağlıdır. Hava şartlarının iyi geçtiği yıllarda, yani ilkbahar yağışlarının yeterli düzeyde olması ve 
yaz sıcaklıklarının yükselmesi mera alanlarında otlakların iyi gelişmesine, dolayısıyla hayvanlardaki et ve süt 

üretiminin artmasına neden olmaktadır. Çamiçi Yaylasında mera alanlarının aşırı ve düzensiz otlatılması, 

yayladaki hayvan ırklarının verimi düşük yerli hayvan ırklarından oluşması hayvancılık faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Yayladaki hayvanların büyük bir bölümü hayvan alıcılarına canlı olarak pazarlanırken, 

bir kısım büyükbaş ve küçükbaş hayvan ise kasaplar tarafından kesilerek bölgedeki et lokantalarına 

satılmaktadır. Yaylada küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yanında kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. 
Burada yapılan kümes hayvancılığı ticarî amaçlı olmayıp, daha çok her ailenin kendi ihtiyacını karşılamaya 

yöneliktir. Yaylada yapılan bir diğer ekonomik faaliyet de arıcılıktır. Ancak bu faaliyet belirli aileler tarafından 

küçük çapta yapılmaktadır. Üretilen bal ise Niksar pazarlarında müşterilere sunulmaktadır. 

Tablo 2: Yerleşim Yerinde CSBM Bazında Nitelik Kodlarına Göre Arsa, Kamu İşyeri ve Özel İşyeri Sayıları 

Raporu 

CSBM ADI 

(Cadde, Sokak, 

Bölge, Mahalle) 

ARSA 
KAMU 

İŞYERİ 
ÖZEL İŞYERİ 

ALİBEY x x x 

CEBELİ 6 x x 

DR.ŞAHSUVAR 

SAVURAN 
17 x x 

ER MEYDANI 34 1  

ESKİ YAYLA 3 1  

EVLAT 102 x x 

HANÇER 1 x x 

JANDARMA 4 1  

KAPLAN 

ÇAVUŞ 
10 x x 

KARDELEN 10 x x 

KİRAZLI 

YAYLA 
x x x 

MELİKE 22 x x 

ONEVLER 18 x x 

PADİŞAH 28 x x 

SAĞLIKÇILAR 11 x x 

SERİNOBA 23 x x 

TOZKOPARAN 55 x 6 

UYGULAMA 

OTELİ 
17 3 x 

YAYLA 169 1 7 

ÖZDEMİR 

YAYLA 
3 x x 

İKİZOĞLU 13 x 17 

ŞENLİK 11 1 x 

ŞİRİNOBA 16 1 x 

TOPLAM 573 9 30 
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Çamiçi yaylasında bulunan kamu işyeri, özel işyeri ve arsa sayılarına bakıldığında; Tablo 2’de en fazla 
arsanın Yayla bölgesinde (169), ikinci olarak Evlat bölgesinde (102) ve üçüncü olarak Tozkoparan (55) 

bölgesinde olduğu görülmektedir. Çamiçi yaylasında toplamda 573 adet tapulu arsa bulunmaktadır. Bölgede 

toplamda 9 adet kamu işyeri ve 30 adet özel işyeri bulunmaktadır. En fazla özel işyeri İkizoğlu mevkiinde 
bulunurken, bölgede 1 adette Uygulama Oteli bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde bu Otelin Niksar’daki 

Meslek Yüksekokulu’na ait olduğu, fakat 90’lı yıllarda yaşanan terör hadiselerinden dolayı güvenlik 

gerekçesiyle kapatıldığı bildirilmiştir. 

3.3. Çamiçi Yaylasında Turizm 

Türkiye’de son yıllarda deniz turizminin yanı sıra -çok yaygın olmamakla birlikte- dağcılık turizmi, yayla 

turizmi gibi alanlarda gelişme göstermektedir. Turizm Bakanlığının ve yerel yönetimlerin yapmış olduğu 

çalışmalar sonucu Karadeniz Bölgesinin diğer ünlü yaylaları ile birlikte Niksar Çamiçi Yaylası da ‘Turizm 

Merkezi’ olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. 

Çamiçi Yaylası, deniz seviyesinden 1350 m yükseklikte, etrafının ormanlarla kaplı olduğu, yeşilin bütün 

tonlarını içinde barındıran eşsiz güzellikte bir yerdir. Yayla turizmi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Çamiçi, eski bir gelenek olan ve sadece hayvanların yazları otlatıldığı alanlar olmaktan çıkmış yeni kimliği ile 

Tokat’ta yayla turizminin merkezi olmaya aday bir konuma gelmiştir. Tokat’ın Karadeniz’ e açılan dağları 

üzerinde bulunan Çamiçi yaylası yazın ve kışın gelen konuklara konaklama hizmeti vermektedir. Her yıl 

Niksar Belediyesi’nce Çamiçi yayla şenlikleri burada düzenlenmektedir. Çamiçi yaylasında Turizm 
Bakanlığı’ndan yatırım belgeli tesis yanında nitelikli apartlar ve konaklama yerleri, bunun yanında lokantalar 

ve büfeler yaz kış hizmet sunmaktadır (www.niksar.meb.gov.tr).  Son yıllarda Çamiçi Yaylasında turizmi 

geliştirmek amacıyla bir takım etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerin en önemlisi 1994 yılında yapılmaya 
başlanan ve Niksar Belediyesi tarafından resmî bir kimlik kazandırılan ‘Çamiçi Yayla Şenlikleri’dir. Yayla 

şenliğinin altında yatan olay yaylacılık geleneğinin önemli özelliklerinden biri olan “geleneksel bahar göçünü” 

yaşatmaktır. Bunun yanında Çamiçi’nin tanıtılmasıdır.  

 

Resim 3: Niksar Çamiçi Topografya Haritası 

Resim 3’te yer alan topografya haritasında görüldüğü üzere yaylada 4 adet ana cadde bulunmaktadır. 
Yerleşimin dağınık olduğu Çamiçi yaylası 23 bölgeden oluşmaktadır. Haritada işaretli olarak gösterilen alan 

geleneksel yayla şenliklerinin düzenlendiği Er Meydanı alanıdır. Belediye personeliyle yapılan görüşmelerde 

yayla şenliklerinin genel olarak bahar göçünün başlangıcı olan Nisan ayının 2. haftasındaki Pazar günü 

http://www.niksar.meb.gov.tr/
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yapıldığı söylenmiştir. Şenlik başlangıcında büyük insan kitlesine ulaşılamadığı, ancak daha sonraki yıllarda 

Çamiçi Yayla Şenliklerine Niksar dışından da geniş halk kitlesinin katılımı olduğu görülmüştür. Şenliğin 
yapılacağı hafta, şenlik alanı dolmaya başlamaktadır. Tokat ve çevre ilçelerinden gelen seyyar satıcılar pazar 

tezgâhlarını şenlik alanı çevresine kurmaktadırlar. Şenlikler her zaman bir gece önceden yani cumartesi 

gününden şenlik ateşinin yakılmasıyla başlar. İnsanlar o gece sabaha kadar müzik eşliğinde yöresel oyunlar 
oynayarak eğlenirler. Pazar gününün sabahı günün ilk ışıklarıyla şenlik bütün yoğunluğuyla başlar ve akşama 

kadar devam eder. Eğlence faaliyetleri akşama doğru şenlik galasının yapılmasıyla sona erer ve alanı dolduran 

misafirlerin bir kısmı çevredeki oba-yayla yerleşmelerine, diğer bir kısmı da devamlı ikametlerine geri 

dönerler. Görüldüğü üzere Çamiçi Yaylasında düzenlenen yayla şenlikleri, her yıl aynı tarihte ve yılda bir kez 
düzenlenen gelenekselleşmiş açık hava eğlenceleridir. Yöredeki diğer yayla şenliklerinden ayıran en önemli 

özelliği belirli bir organizasyon içerisinde düzenli bir biçimde yapılmasıdır. 

3.4. Çamiçi Yaylasında Alternatif Turizm Faaliyetleri 

Yayla sakinleriyle yapılan görüşmelerde Çamiçi yaylasının son yıllarda artık Niksar halkının yazlığı 

haline geldiği belirtilmiştir. Kış aylarında karla kaplı olan yayla yerleşmesi çok fazla ziyaretçi almamaktadır. 

Nisan-Eylül ayları arasında ise ilçe halkı ve çevre ilçeler özellikle hafta sonları Çamiçi yaylasına taşınmaktadır. 
Bu bağlamda Çamiçi yaylasının Turizm Bakanlığınca Turistik Yaylalar sınıfına dâhil edilmesi Niksar ilçe ve 

yöresinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.  Kış sporları için henüz gerekli girişimler yapılmasa da 

yayla halkı bu zevkten kendisini mahrum etmemektedir. Ayrıca çalışma kış aylarında yapıldığı için özellikle 

hafta sonları yaylaya çıkan Niksarlıların araçlarına bağladıkları kızaklarıyla karın tadını çıkardıkları 

gözlemlenmiştir. 

Çamiçi yaylasına gelen konuklar genel olarak, doğa yürüyüşü, piknik,  kampçılık, mantar toplayıcılığı 

ve avcılık gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bununla beraber Çamiçi Yaylası Er Meydanı mevkiinde 
kurulmuş olan ve 2013 yılının Mayıs ayında da açılışı yapılan, Türkiye’nin projeli ilk kamping alanı da bu 

bölgenin tanınmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Niksar Kamping’de 28 araçlık karavan alanı, 400 

çadırlık kamp alanı,10 adet bungalov, 3 adet duş-wc ve sosyal tesisleriyle yılın dört mevsimi misafirlerini 

ağırlamak üzere hazır bir şekilde beklemektedir. Çamiçi yaylasına kurulu olan tesis, Çamiçi’nin sıfıra yakın 
nem oranı ve Türkiye’de Kaz Dağlarından sonra en fazla oksijen oranına sahip havasına sahip doğal yürüyüş 

alanlarıyla doğa tutkunlarını ağırlamaya devam etmektedir. Ayrıca Niksar Kamping Uluslararası Kamp 

Karavan Federasyonu FICC’nin üyesidir. 

 

Resim 4: Niksar Kamping’den bir görünüm. (http://www.kampkaravan.org.tr/ficc.html). 
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Bölgenin sahip olduğu yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsüne bağlı olarak, av turizmi ve doğa sporları 

gelişim göstermiştir. Niksar’ın kuzeyindeki yüksek kesimlerde çam, gürgen, kayın, ladin; alçak kesimlerdeki 
düzlüklerde kavak ve söğüt; ovada otsu bitkiler; vadilerde ise meyve ağaçları bitki örtüsünü oluşturur. Dağ ve 

ormanlarda yaşayan başlıca av hayvanları tavşan, kurt, ayı, sansar ve domuzdur. Kuş türleri içinde ise yaban 

ördeği  keklik ve bıldırcın önemli yer tutar. 

İklim bakımından Çamiçi yaylasını inceleyecek olursak; Orta Karadeniz bölümü iklimi ile İç Anadolu 

iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak geçer. Tüm aylarda 

yağış alan bölgenin yıllık yağış ortalaması 475,2 mm, yıllık ortalaması ise 14,7°C 'dir. 

Niksar şehir merkezine 14 km. Uzaklıktaki Çamiçi yaylasından Canik dağlarının Kelkit Vadisi’ne inen 
eteklerinde kurulan ve Kelkit Irmağı’nın geçtiği vadi boyunca uzanan yürüyüş yolları, Niksar’ın tabii 

güzelliklerini görmeye olanak sağlar. Bu parkurlarda Gençlik Ve Spor Bakanlığı öncülüğünde belirli 

aralıklarla yürüyüş, izcilik ve dağcılık faaliyetleri düzenlenmektedir. 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çamiçi Yaylası 90’lı yıllardan bu yana yerel yönetimlerce ‘Turizm Merkezi’ ilân edilmesine rağmen 

turizmi geliştirmek amacıyla son yıllarda herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. Yöre halkının gayret ve 
çabalarıyla Çamiçi Yaylasında turizm aktivitesi geliştirilmeye çalışılmaktadır, ancak bu gayret sınırlı 

kalmaktadır. Burada turizm aktivitesinin gelişmesini engelleyen önemli problemlerden birisi de ulaşım ve 

yatırım sorunudur. Ayrıca turizm amaçlı yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların karşılaştığı sorunların 

çözmesi ve kolaylıklar sağlanması gerekmektedir.  

Çamiçi Yaylasının diğer önemli sorunlarından biri de alt yapı sorunudur. Kanalizasyon sisteminin 

olmayışı ve su kaynaklarının yetersiz oluşu yaylaya olan uzun süreli ziyaretleri azaltmaktadır. Bununla beraber 
alışveriş imkânlarının sınırlı olması ve turistik manada çok fazla işletme olmayışı yöreyi ekonomik olarak 

zayıflatmaktadır. Yörede doğal peyzaja uygun olmayan betonarme binalarının yapılmasına müsaade 

edilmemesi ve yöreye özgün mimarî değerlere uygun meskenlerin yapılması yerel yönetimlerce teşvik 

edilmelidir.  

Yaylalarda şenlikler gibi geleneksel faaliyetlerin yanında, yaylaların niteliğine göre kış sporları, çim 

kayağı, dağcılık, doğa yürüyüşleri vb. aktiviteler de yapılmalıdır. Ayrıca internet ortamına Çamiçi’nin 

tanıtılması için daha fazla kaynak konulması yeni konuklara ulaşmak açısından yararlı olacaktır. Bununla 
beraber yöredeki hayvansal ürünlerin ve özellikle yayla balının tanıtımı yapılarak, Çamiçi ismiyle 

özdeşleştirilmesi turistik açıdan olumlu bir imaj yaratacaktır.  
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ÖZET  

Günümüzde deniz, kum, güneş ağırlıklı tatil seçenekleri katılımcıların değişen eğilimleri karşısında 

yerini alternatif turizm türlerine bırakmaya başlamıştır. Bu alternatif turizm türlerinden biri de kış sporları 
turizmidir. Genellikle karlı ortamlarda yapılan ve kış sporları uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği 

merkez ve alanlar üzerinde yoğunlaşan bir turizm hareketi olarak bilinen kış sporları turizmi özelikle turizm 

faaliyetinin 12 aya yayılma çabasına önemli açılımlar sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Kış turizmi 

sporları içerisinde değerlendirilebilen oryantiring sporu harita ve pusula kullanılarak tamamlanmaya çalışılan 
parkurları ile katılımcılar tarafından son zamanlarda yoğun ilgi görmektedir. Genel anlamda ormanlık 

alanlarda yapılan spor olarak bilinen bu spor günümüzde kayakla oryantiring gibi farklı alanlarda da yapılmaya 

başlanmıştır. 
Bu çalışmada, bir doğa sporu olan kayakla oryantiringin kış turizmi perspektifinde ele alınması ve 

katılımcıların kayakla oryantiringin kış turizmi için önemi üzerine görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evreni Kars/ Sarıkamış bölgesinde 2015 Aralık/ 2016 Şubat dönemlerinde kayak yapan 
sporculardan oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 95 kişi 

katılmıştır. Araştırma bulgularına göre genel görüş; Kayakla oryantiringin kış turizmi için önemli bir aktivite 

olduğu, Türkiye’de kış turizmi potansiyelinin yüksek olmasına rağmen kayakla oryantiringin istenilen düzeyde 

gelişim göstermediği, tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olduğu şeklindedir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Kış Sporları Turizmi, Kayakala Oryantiring. 

SKI ORIENTEERING AS AN ALTERNATIVE TOURISTIC ACTIVITY 

ABSTRACT 

Today, sea, sand, sun holiday options have begun to give place to different kinds of tourism because of 

changing tendencies of the participants of tourism. Winter sports tourism is one of these alternative tourism 

types. Winter sports tourism, which is generally known as a tourism mavement performed on snowy places 
and focuses on centres and areas where winter sports are mainly developed, is quite important because it 

provides importent insights to the effort to sprad these tourism activities into 12 months. Whith its trails tried 

to be completed by the participants using maps and compasse, orienteering sport, which can be evaluated in 

winter sports tourism has recently attracted intensive attention. This sport generally know as performed in 
forested areas, has started to be performed in different areas such as ski orienteering. 

 In this study it is aimed to determine participants’ thoughts of importance of skiing and orienteering 

on winter tourism perspective which counts as a natural sport that includes orienteering and  skiing. This 
research focused on skiers in Kars/Sarıkamış region on December 2015/February 2016 periods. Questionnaire 

method was used as data collection method. The questionnaire was conducted to 95 participants. The general 

thoughts due to research conclusions: both orienteering and skiing are crucial ctivities for winter tourism, 
although Turkey has significant potential of winter tourism they haven’t showed enough impromovent, 

publicity ativities are not enough. 

Keywords: Alternative tourism, winter sports tourism, Skii orienteering. 
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1.GİRİŞ 

 
Günümüzde turizm; ülkelere sağladığı ekonomik, sosyo-kültürel katkılar ile sürekli göz önünde bulunan 

bir sektör haline gelmiştir. Bununla beraber turizm olayına katılan kişilerin seyahat amaçları gün geçtikçe 
farklı boyutlar kazanmaktadır. Yıllardır dünya genelinde hâkim olan deniz-güneş-kum üçgenine dayalı tatiller, 

yerini değişen tatil anlayışına paralel olarak, yeni turizm türlerine bırakmıştır. Bu durum, turizm endüstrisinde 

alternatif turizm olgusunun önem kazanmasına neden olmaktadır (Ulusan, 2009). Geleneksel ve klasik kitle 
turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş yeni turistik ürünlerin bir araya 

getirilmesiyle meydana gelen alternatif turizm kitle turizmine bir tepki olarak doğmuştur. Bu nedenle 

literatürde kitle turizmi hard (sert) olarak nitelendirilirken alternatif turizm ise soft (yumuşak) bir turizm çeşidi 

olarak adlandırılmaktadır ( Avcıkurt ve Hacıoğlu, 2008). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 
2023 Turizm Stratejisi’nde hedef olarak belirlenen alternatif turizm çeşitleri; sağlık turizmi ve termal turizm, 

kış turizmi, golf turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar turizmi öncelik olarak 

sıralanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme 
yoluna gitmiştir. Birinci kategoride; doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmini içeren 

çeşitler yer almaktadır. İkinci kategoride ise; birinci kategori ile ilişkili olarak kamp ve karavan turizmi, kış 

turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi ve golf turizmi türleri mevcuttur (Parladır, 2013). Ağırlıklı olarak kayak 
sporu üzerine yoğunlaşan kış turizmi, odağında kayak bulunması sebebiyle kayak sporuna uygun karlı ve 

eğimli alanlara yapılan seyahatleri ve bu seyahatlerden konaklama hizmetleri başta olmak üzere diğer 

hizmetlerden faydalanmayı içeren faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır (kulturturizm.gov.tr). Kış turizmi 

sporları içerisinde yeni bir çeşit olarak gerçekleştirilen kayakla oryantiring ülkemizde popülaritesi gün geçtikçe 
artan ve aynı zamanda federasyonu bulunan 7 den 70'e kadar herkesin her türlü arazi koşullarında yapabileceği, 

amacı en kısa zamanda harita ve pusula kullanarak alan ve harita üzerinde belirtilmiş kontrol noktalarını 

sırasıyla ziyaret etmeye dayalı yarışma amaçlı olduğu kadar rekreasyon (eğlence) amaçlı da yapılabilen bir 
doğa sporudur (Çekin vd. 2007). Bununla birlikte oryantiring sosyal katkılar da sağlamaktadır. Orada insanlar 

yaş, cinsiyet, etnik, kültürel köken ve sosyal statüden bağımsız olarak tanışır. İletişim kurarlar ve beraberce 

hayattan zevk alırlar.  
Bu çalışmanın da amacı, oryantiring sporunun ve oryantiring’in bir türü olan kayak oryantiringinin 

gelişimini, Türkiye’de kış turizmi sporları içerisinde kayakla oryantiringin önemini ve bu spor türünün kış 

turizmine olan katkılarını incelemektir. 

 

1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 
1.1.1. Kış Turizmi ve Kış Sporları 

Sanayileşmenin ve hızlı gelişmenin sonucunda kişiler, yaşamlarını sürdürdükleri sıkıcı ve sağlıksız 

ortamlardan kurtulmak amacıyla yazın deniz kıyılarına gittikleri gibi kışın da karlık, dağlık ve ormanlık 
bölgelere yönelmektedirler. Kişilerin kış aylarında karlık bölgelere boş zamanlarını değerlendirmek, 

dinlenmek ve farklı bir deneyim yaşamak amacıyla hareketliliği sonucunda kış turizmi doğmuş ve gelişmiştir. 

“Kış turizmi; genellikle belirli yükseklikte bulunan dağlara, kış sporlarını yapmaya elverişli, kar şartlarının ve 

eğilimli alanların olduğu bölgelere (destinasyonlara) yapılan seyahatlerin yanında, konaklama, yeme-içme, 
dinlenme, eğlenme ve gezme-görme gibi aktivitelerden de yararlanmayı kapsayan ve yılın belirli dönemlerinde 

gerçekleştirilen faaliyet ve ilişkiler bütünüdür” (İncekara, 1998: 2). Diğer bir tanıma göre “kış turizmi, 

genellikle karlı ortamlarda yapılan ve kış sporu uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği merkez ve alanlar 
üzerinde yoğunlaşan bir turizm hareketidir” (Avcıkurt ve Hacıoğlu, 2008:321). Başka bir tanıma göre ise; 

“genel olarak kar yağışı ve karın yerde kalma süresiyle birlikte eğim, bakı gibi coğrafi etkenlerin uygunluğu 

ölçüsünde yapılabilen bir turizm türüdür” (Albayrak, 2013:145).  
Yapılan tanımlara bakıldığında, zamana göre yapılan bir etkinlik çeşidi olan kış turizminin ekonomik 

ve toplumsal açıdan yaralarından de bahsetmek mümkündür. Ekonomik açıdan kış turizmi, yeterince 

kalkınmamış dağlık ve ormanlık bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunur ve gelişim sürecini hızlandırır. 

Bununla birlikte; kış turizmi, turizm mevsimini uzatarak döviz girdi sürecini devam ettirir ve turizm sektöründe 
yazın istihdam edilip kışın işsiz kalan vasıflı turizm personeline yıl boyu çalışma fırsatı sunar. Toplumsal 
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olarak kış turizmi; dağlık bölgelerin havasının temiz olması, deniz seviyesinden yüksekliği, normal sıcaklık 

değerleri ve ideal bağıl nem oranlarıyla insan sağlığına olumlu etkilerde bulunmakta ve insan ömrünün 
uzamasına katkı sağlamaktadır (Mursalov, 2009).  

Ülkemizde kış turizmi çok geç keşfedilen fakat hızla ilerleyen bir turizm türü konumundadır. Hem 

ülkemizde hem de turizm gelirlerimizde önemli bir yeri olan, kış turizmine ve kayak sporlarına olan ilginin 
Avrupa ülkelerindeki gibi günden güne artışı beraberinde bu turizm türüne verilmesi gereken önemi gözler 

önüne sermektedir (Aksu, 2003). Türkiye kış turizminde büyümek için adımlar atarken bir yandan da ileriye 

dönük yatırımlar da planlamaktadır. Bunlardan biri 2026 Kış Olimpiyatlarıdır.  Kayak sıralamasında 18’ inci 

sırada olan Türkiye’nin 48 ilinde kayak yapılabileceği tespit edilmiştir. Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması 
ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesini benimseyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, değişen turizm 

talebinin karşılanması amacıyla, turizmin temel dayanak noktası olan doğal ve kültürel değerlerin “Koruma-

Kullanma” dengesini gözeterek bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalarda 
bulunmaktadır (Türkeri, 2014). Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre; 

Türkiye’de 1000 metreden yüksek 435 adet dağ bulunmaktadır. Türkiye’nin bütün bölgelerinde özellikle de 

Doğu Anadolu’da büyük bir kış turizmi potansiyeli mevcuttur (www.tursab.org.tr). Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye’de Bakanlar Kurulu Kararı 

ile ilan edilmiş “Kayseri- Erciyes, Aksaray- Hasan Dağı, Gümüşhane- Zigana Dağı, Kocaeli-Kartepe, Bayburt- 

Kop Dağı, Erzurum-Palandöken, Bitlis- Sapgör, Antalya/ Alanya– Akdağ, Isparta - Davraz Bolu- Köroğlu 

Dağı, Kastamonu/Çankırı-Ilgaz, Bursa- Uludağ (2 Gelişim Bölgesi) Kars-Sarıkamış, Muğla/ Seki- Erendağ, 
Samsun/ Ladik- Akdağ, Çankırı/ Ilgaz-Kadınçayırı, Antalya- Akseki, Gümüşhane- Çakırgöl ve Erzincan Ergan 

Dağı”nda olmak üzere 19 tane kış sporları turizm merkezi bulunmaktadır (www.kultur.gov.tr). Bu merkezlerde 

gerçekleştirilen bazı kış turizmi sporları; kar üzerinde kayaklarla birlikte yapılan, kapılardan geçerek en hızlı 
aşağıya inmenin temel olduğu bir yarışma olan “alp disiplini”, kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği 

spor olan “biatlon”, engebeli ve dağlık bir arazide kayakla yapılan uzun mesafeli yarış olan “kayaklı 

koşu”,  kayağın akrobatik bir spor biçiminde yapılan çeşidi olan “serbest stil kayak”,  kayaklı atlama ve 

kayaklı koşunun bir araya gelmiş hali olan “kuzey kombine”, paten, snowboard ve kayak unsurlarını birleştiren 
bir kış sporu olan “skiboarding”, bisiklet ile yapılan ancak tekerleklerin yerine kayağın olduğu bir spor dalı 

olan “skibob”, dik bir rampadan aşağı kaymayı, havalanmayı, mümkün olduğunca yükseğe atlamayı ve 

ardından düşmeden yumuşak bir biçimde en uzak noktaya inmeyi içeren bir spor olarak bilinen “kayakla 
atlama” ve dört oryantiring disiplininden birisi olarak bilinen, kross kayağı ile yön bulma becerilerini 

birleştiren bir dayanıklılık sporu olan ”kayakla oryantiring“ olarak ele alınabilir  (Ağger, 2011). Kış sporları 

uygulamaları, yapıldıkları ortam ve teknik özelliklerine göre başlıca üç ana bölüme ayrılırlar. Bu bölümler Alp 
Disiplini Uygulamaları, Kuzey Disiplini Uygulamaları ve Buz Disiplini Uygulamalarıdır. 

 

Tablo 1. Kış Sporları İçin İdeal İklim Koşulları 

         Kaynak: Zeydan ve Sevim, 2007. 

Çevresel Etmenler Kuzey Disiplini 

Yarışmaları 

Alp Disiplini Yarışmaları Buz Sporları 

Kar Kalınlığı (cm) 

- Minimum 

- Optimum 

 

Kar Yoğunluğu (g/cm3) 

 

Hava Sıcaklığı (°C) 

 

Kar Yapımı (°C)   

 

Rüzgâr Hızı (km/s) 

 

20-30 

60 

 

   <0.6  

 

(-2) – (-15) 

 

(-3) – (-15) 

 

   <20    

 

20-30 

60 

 

   <0.6  

 

5 – (-20) 

 

  (-3) – (-15) 

 

<15 

 

20-30 

60 

 

0.2 – 0,6 

 

  10 – (-40) 

 

Uygun değil 

 

<45 

 

 

http://www.kultur.gov.tr/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayak_(k%C4%B1%C5%9F_sporu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayak_(k%C4%B1%C5%9F_sporu)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akrobatik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Spor
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Tablo 1’e göre, kış sporları için çevresel etmenlere dayalı ideal iklim koşullarında kuzey disiplini, alp 

disiplini ve buz sporları için kar kalınlığının minimum ve optimum seviyesi aynıdır. Kar yoğunluğu alp 
disiplini ve kuzey disiplini yarışmalarında “<0. 6” iken bu oran buz sporlarında “0. 2 – 0, 6” olarak 

değişmektedir. Hava sıcaklığı seviyeleri, alp disiplini yarışlarında “(-2) – (-15)”, kuzey disiplini yarışlarında 

“5 – (-20)”, buz sporları için “10 – (-40)” °C’dir. Kar yapımı alp ve kuzey disiplini yarışlarında “(-3) – (-15)” 
°C iken buz sporları için “uygun değildir” olarak belirtilmiştir. Rüzgâr hızı ise alp disiplini yarışları için “<20 

“, kuzey disiplini yarışları için “<15” ve buz sporları için “<45” (km/s) olarak belirtilmiştir. 

Türkiye’de ise kış sporlarının tüm dalları uygulamaya konulmamıştır. Alp Disiplini kapsamında Küçük 

Kapılı İniş, Büyük Kapılı İniş, Kuzey Disiplini Kapsamında ise Kayaklı koşu (Mukavemet) gibi kayakla 
yapılan kış sporları uygulamaları geliştirilmiştir. Gerek dünya ülkelerinde gerekse ülkemizde yaygın olarak 

yapılan Alp ve Kuzey Disiplini Kayak Uygulama Alanları Uluslararası Kayak Federasyonu kurallarına göre 

düzenlenmektedir (Parladır, 2013).  Kış sporları uygulamaları arasında Kuzey Disiplini Kapsamında yapılan 
kayakla oryantiring Türkiye’de uygulanıyor olmasına rağmen yeni yeni gelişmeye ve önem kazanmaya 

başlayan bir spordur. 

 
1.1.2. Bir Kış Turizmi Sporu Olarak Kayakla Oryantiring 

Orijinal ismi ile Oryantiring; 19. yy’ ın sonlarında Norveç ve İsveç’te düzenlenen askeri organizasyonlar 

arasında gerçekleştirilen oryantiring müsabakalarıyla ortaya çıkmıştır ve İsveççe bir kelimedir (Palmer, 1997). 

Oryantiringdeki amaç yön bulma ile ilgili yardımcılar olan pusula ve harita kullanarak arazide sıralı hedeflere 
en hızlı rotayı bularak ulaşmaktır. Oryantiring kelimesi, İngilizce orienteering kelimesi aracılığıyla, İsveççe 

orientering kelimesinden dilimize geçmiştir. Türkçe’ye oriyantrik, koşarak hedef bulma, yön bulma olarak 

geçen bu spor dalı ilk kuzey Avrupa’da ortaya çıkmıştır (McNeill., 1996).  Yön bul kelimesi Türk Dil Kurumu 
(TDK) ’da “her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla katılımcıların denetim noktalarını bulmaya çalıştıkları 

bir doğa sporu” olarak tanımlanmıştır (Orhan, 2012).  

Oryantiring sporu bedensel ve zihinsel unsurları kombine eden bir spor türüdür. Oryantiring sporunda 

temel düşünce harita ve pusula yardımı ile önceden belirlenmiş bir dizi kontrol noktalarını sırasıyla bir bir 
ziyaret ederek başından sonuna kadar devam etmektir. Oryantiring terim olarak ilk kez 1886’da bir pusula ve 

harita yardımıyla bilinmeyen arazilerden geçme anlamında kullanılmıştır. Türkiye Oryantiring Federasyonu 

(TOF) kendi resmi web sitesinde oryantiring sporunu, harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı 
yapılan bir spor olarak tanımlamıştır. Halka açık ilk oryantiring yarışması ise,  Norveç’te 1897 yılında 

düzenlenmiştir. Oryantiringi benzerlerinden ayıran en önemli unsur koşarken takip edilecek bir liderin veya 

işaretlenmiş bir parkurun olmamasıdır. Bulunulan yerden gidilecek yere ulaşmak için her sporcuya göre 
değişen sonsuz sayıda farklı seçenek bulunmaktadır. Sporcuların hem kendi özelliklerini, hem diğer sporcuları, 

hem de içinde bulundukları arazinin özelliklerini dikkate alarak en doğru kararı en kısa süre içinde vermeleri, 

bir başka deyişle atletik kapasitelerine ek olarak mutlaka zihin yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir 

(Orhan, 2012). Oryantiringin bu özelliği yarışmacılar arasındaki fiziksel özellik farkını ortadan kaldırmakta, 
yarışmanın başında neredeyse tüm sporcuları eşit hale getirmektedir. Bu özelliği nedeniyle oryantiring 

“Koşarak Satranç Oynanan Spor" olarak da anılmaktadır (Tanrıkulu, 2011). Hedeflere ulaşmak için spor türüne 

göre koşmak, bisiklet sürmek veya kayak yapmak gerekebilir.  
Kış sporları içerisinde yer alan, Uluslararası Oryantiring Federasyonu’nun organize ettiği Kayak 

Oryantiringi ise, arazide yapılan bir kış dayanıklılık sporudur. Yaz sezonunda yapılan diğer oryantiring 

disiplinleriyle benzerdir. Kayak oryantiringi son derece yüksek seviyede hem fiziksel hem de zindelik, form 
gerektirir. Bu oryantiring şekli, mükemmel bir şekilde kaymaya ve harita okuma becerilerisine ve bu iki 

beceriyi birleştirme kabiliyetine ihtiyaç duyar. Bu spor türü ülkemizde yeni tanınıyor olmasına rağmen, 

ülkemizin coğrafi yapısına ve insanımızın karakterine çok uygun bir spor dalıdır. Bu sporun özellikle Kuzey 

Avrupa ve İskandinav ülkelerinin milli sporu olmasına rağmen ülkelerin coğrafi şartları gereği yaklaşık 6 ay 
gibi kış koşullarına sahip olmaları nedeniyle sadece kısıtlı zamanlarda yapılabilmektedir. Türkiye’de ise, kışın 

Akdeniz Bölgesinden başlayarak yazın Karadeniz Yaylalarına doğru her mevsim yapma imkânı vardır. Ayrıca 

Türkiye topraklarının çok geniş olması, her geçen gün yeni yerlerde, parkurlar düzenleme imkânı sağlamakta, 
böylece bu spora katılanlar için her geçen gün yeni yerlerle tanışma ve yarışma heyecanı yaratmaktadır. Bu 

yönüyle kayakla oryantiring sporunun Türkiye’de gelişmesi ile Türk turizmine de katkılar sağlayacağı 
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düşünülmektedir. Bu sporla en üst düzeyde ilgilenen zengin ülke sporcuları kış aylarında Avrupa’dan çok uzak 

ülkelere gitmek yerine zaman içerisinde hemen yanı başlarındaki Türkiye’ye gelmeye başlayacaklardır. 
Oryantiringde en önemli teçhizat beyindir. Harita okuma, rota seçimi ve hedefe yönelme tamamen beyin 

tarafından yapılır. Bütün bunları kolaylaştırmanın yolu ise pusula taşımaktır. Doğru yöne yönelme ve haritayı 

doğru yöne koymak için en gerekli ve kullanışlı alet pusuladır (Çekin vd. 2007). Kayakla oryantiring 
uluslararası olimpiyat komitesi tarafından olimpik bir spor olarak tanınıyor olmasına rağmen, henüz olimpiyat 

yarışlarına girememiştir, fakat ilk girecek olimpik tür olması beklenmektedir (Aksın, 20008). Ülkemizde resmi 

olarak ilk Kayakla Oryantiring Yarışması, 9 Ülkeden 26, Türkiye’nin çeşitli illerinden 60 olmak üzere toplam 

86 sporcunun katılımı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Antrenörleri 
Derneği (TOHAD) organizatörlüğünde Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenmiştir (www.tohad.org.tr). 

İkinci kayakla oryantiring yarışı ise Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) 

desteğiyle Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kars'ın  Sarıkamış  Cıbıltepe Kayak 

Merkezi'nde Kars, Bingöl,Van, Erzincan, İzmir, Bursa ve Ankara’dan olmak üzere 80 sporcunun katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kayakla oryantiring yarışması da yine Türkiye 

Oryantiring Federasyonu organizatörlüğünde 5-6 Mart 2016 tarihleri arasında Kars/Sarıkamış da 

gerçekleştirilecektir (www.oryantiring.org.tr).  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Yapılan bu araştırmanın amacı, kayakla oryantiring sporunun bir kış turizmi spor türü olarak nasıl 

değerlendirildiğini ve bu spora katılanların oryantiringin kış turizmi için önemi hakkındaki görüşlerini 

belirleyebilmektir. Kış turizmi turizm sektörünün mevsimsel yapısından dolayı turizm sektöründe faaliyet 
gösteren işletmeler için oldukça önemlidir. Bunun yanında, kayak sporunun yapılmasına da olanak sağladığı 

için önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Söz konusu durum turizm ve kış sporlarını ilişkilendirmekte ve 

birlikte bahsedilmesine neden olmaktadır. Örneğin, ülkedeki spor aktivitelerin her geçen gün artması, basının 

bu konuya ilgili olması ve bu ilginin artması sayesinde sahip olduğu bu kültürü tüm dünya toplumları ile 
paylaşma şansı, ülkenin belli bölgelerindeki sportif faaliyetlerin gelişimini sağlamaktadır. Ülkemizde yağan 

kar miktarının fazla olması, soğuk hava koşulları, kış sporlarına uygun doğal alanların varlığı ve doğanın 

bozulmamış olması bir kış turizmi sporu olan kayakla oryantiringin yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu 
spor türünün daha da yaygınlaştırılmasının ve bilinir hale gelmesinin kış turizmine katkısının büyük olacağı 

düşünülmektedir.  

Kayakla oryantiring sporu ülkemizde, ön plana çıkmaya başlayan yeni bir spor türüdür. Araştırmacıların 

bilgisi dahilinde konu ile ilgili yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle ilgili alan 
yazına sağlayacağı katkı araştırmanın önemini daha da arttırmaktadır.  

 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Kars/ Sarıkamış bölgesinde 2015 Aralık/ 2016 Şubat dönemlerinde kayak yapan 

sporcular oluşturmaktadır. Araştırmada özellikle Kars ilinin seçilme nedeni ise, bu bölgenin kış sporları 

bünyesinde yer alan en büyük kayak tesisleri arasında yer alması, ziyaretçi sayısının fazla olması ve Türkiye 
Oryantiring Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kayakla oryantiring yarışlarının 

burada gerçekleştirilecek olmasıdır. Söz konusu bölgede kayak yapan sporculardan 95 tanesine 

ulaşılabilmiştir.  
 
2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kış sporları kapsamında değerlendirilen kayakla oryantiring hakkında katılanların 

görüşlerini tespit etmek amacıyla anket formu kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölüm 
demografik özelliklerle ilgili soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu’ndan oluşurken, ikinci bölüm kış turizmi 

sporu olarak kayakla oryantiringin değerlendirilmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm ise, 

oryantiring yarışları ile ilgili diğer sorulardan oluşmaktadır. Demografik özelliklerle ilgili 6 soru, kış turizmi 

http://www.tohad.org.tr/
http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/kars/
http://www.haberler.com/sarikamis/
http://www.haberler.com/kars/
http://www.haberler.com/bingol/
http://www.haberler.com/van/
http://www.haberler.com/erzincan/
http://www.haberler.com/izmir/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/ankara/
http://www.oryantiring.org.tr/
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sporu olarak kayakla oryantiringin değerlendirilmesine yönelik 14 soru, oryantiring yarışları ile ilgili 2 soru 

olmak üzere anket formu toplam 23 sorudan oluşmaktadır.  
Kış turizmi sporu olarak kayakla oryantiringin değerlendirilmesine yönelik sorularda 5’li Likert ölçeği 

kullanılmıştır. Sporcuların bu bölümde yöneltilen önermeleri, “1.Kesinlikle Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 

3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılıyorum” arasında yanıtlamaları istenmiştir. Anket formundaki 
sorular;  Ateş (2007), Türkeri (2014) ve Eski’nin (2010) çalışmalarından yararlanılarak araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuştur.  

 

2.4.  Verilerin Analizi 
Anket yolu ile elde edilen verilerin analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır. Anket uygulaması 

gerçekleştirildikten sonra, değerlendirilmeye alınan veriler yüzde ve frekans yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir.    
 

2.5.  Önermelere Ait Güvenirlik Analizi 

Bir ölçeğin güvenilirliği, herhangi bir konuda örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri 
toplayabilmek için geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin kendi aralarında tutarlılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacı ile kullanılır (Ural ve Kılıç, 2013: 280). Bu araştırmada, güvenilirlik analizi 

yapılırken Cronbach’s Alpha değeri ele alınmıştır. Kış turizmi sporu olarak kayaklı oryantiringin 

değerlendirilmesine yönelik oluşturulan ölçeğin güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alpha 0,838 olarak 
bulunmuştur.   

 

3. BULGULAR 

 
Tablo 2’ de araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve turizm eğitimi alma durumlarına 

ilişkin sorulara verilen yanıtlar yer almaktadır. Tablo 3’de ankete katılanların oryantiring yarışlarına katılma 

durumu ile ilgili bulgular, Tablo 4’ te oryantiring yarışlarından nasıl haberdar oldukları ile ilgili bulgular, Tablo 

5’te ise, kış turizmi kapsamında kayakla oryantiring sporunun değerlendirilmesine ilişkin bulgular yer 
almaktadır.      

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Özelliklerine İlişkin Bilgiler 
 

Kişisel Özellikler(n=95) 

 

 F % 

 

Cinsiyet 

Kadın 28 29,5 

Erkek 67 70,5 

 

Yaş 

18-25 58 61,1 

26-35 24 25,3 

35 ve üstü 13 13,7 

 
 

Öğrenim Düzeyi 

 

İlköğretim 1 1,1 

Lise 36 37,9 

Üniversite 45 47,4 

Lisans Üstü 13 13,7 

Tablo 2’nin devamı 

 

Turizm Eğitimi Alma 

 

Evet 15 15,8 

Hayır 74 77,9 

Cevap Vermeyen 6 6,3 

 

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılanların  %70,5 ‘ini ( n= 67) erkekler, % 29,5’ini ise (n= 28) kadınlar 
oluşturmaktadır.   Yaş dağılımlarına bakıldığında % 31,1’ni (n=28) 18-25 yaş grubu aralığında yer alan gençler 

oluşturmaktadır. %25,3’ü (n= 24) 26-35 yaş grubu aralığında, %13,7’si (n=13,7) ise 35 yaş ve üstü yaş grubu 

aralığındadır. Araştırmaya katılanların %47,4’ü (n=45) üniversite mezunudur. %37,9’u (n=36) lise, %13,7’si 
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(n=13)lisansüstü mezunudur. %1,1’i ise (n=1)ilköğretim mezunudur.  Turizm eğitimi alma durumlarına 

bakıldığında %77,9’u (n=74) “hayır” yanıtını vermiştir. %15,8’i ise (n= 15) turizm eğitimi almıştır.    
Araştırmaya katılanlar,  en yüksek oranla  %15,8(n= 15) Erzurum ilinde yaşamaktadır. Bunu % 14,7 ile 

(n=14) Hakkâri ili takip etmektedir. % 10’5’i  (n= 10) Ankara, %8,4’ü (n= 8) Kars ilinde yaşamaktadır. 

Katılımcıların Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Bingöl, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, 
Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Muş, Niğde, Tekirdağ, Tunceli gibi farklı illerde yaşadıkları 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlar çok çeşitli mesleklere (akademisyen, asker, öğretmen, öğrenci, biyolog, 

esnaf, fotoğrafçı, memur, tercüman) sahiptir. En yüksek yüzdeyi %42,1 (n=40) ile sporcular oluşturmaktadır. 

Bunu %24,2(n=23) ile öğrenciler takip etmektedir.  
 

Tablo 3. Ankete Katılanların Oryantiring Yarışlarına Katılma Durumu 

İfadeler Sayı(n) Yüzde(%) 

Evet 59 62,1 

Hayır 36 37,9 

Toplam 95 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların %62,1’i(n= 59) daha önce oryantiring yarışlarına 

katılmıştır. %37,9’u (n= 36) ise daha önce katılmamıştır.  

 

Tablo 4.  Ankete Katılanların Oryantiring Yarışlarından Haberdar Olma Durumu 

İfadeler Sayı(n) Yüzde(%) 

İnternet 7 7,4 

Oryantiring Federasyonu 66 69,5 

Eş/Dost/Akraba 16 16,8 

Diğer 5 5,3 

Ceyap Vermeyen 1 1,1 

 

Tablo 4’e göre, araştırmaya katılanların büyük bir kısmı %69,5(n=66) oryantiring yarışlarından Oryantiring 

Fedarasyonu sayesinde haberdar olmuştur. Bunu % 16,8 (n=16) ile eş/dost/akraba seçeneği takip etmektedir. 

%7,4’ü (n= 7) internet aracılığıyla haberdar olmuştur. %5 ‘lik “diğer” seçeneğini oluşturan kesim ise; 
“üniversitede dersini aldık”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan haber aldık” şeklinde açıklama yapmıştır.      
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Tablo 5. Kış Turizmi Kapsamında Kayakla Oryantiring Sporunun Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 
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 f % f % f % f % f % 

Kayakla oryantiring kış turizmine önemli 
katkıda bulunacak bir sporudur 

2 2,1 6 6,3 8 8,4 34 35,8 45 47,4 4,20 0,98 

Kayakla oryantiring Türkiye’de az bilinen 
bir spordur. 

4 4,2 4 4,2 8 8,4 31 32,6 41 49,5 4,20 1,05 

Türkiye’de kış sporları kapsamında 
gerçekleştirilen kayakla oryantiring 
yarışlarının tanıtım faaliyetleri yeterli 

düzeydedir. 

18 18,9 14 14,7 20 21,1 13 20,0 24 25,3 3,17 1,45 

Kış turizmi kapsamında düzenlenen 
(Kayakla) oryantiring organizasyonları kış 
sporlarına olan ilgiyi arttırır. 

2 2,1 5 5,3 10 10,5 35 36,8 43 45,3 4,17 0,96 

Oryantiring bir kış turizmi sporu olarak 
yaygınlaştırılmalıdır. 

3 3,2 3 3,2 9 9,5 26 27,4 53 55,8 4,30 0,99 

Kış turizmi kapsamında Oryantiring 
Federasyonu’nca gerçekleştirilen 
yarışmalar yeterli düzeydedir. 

16 16,8 18 18,9 21 22,1 9 9,5 31 32,6 3,22 1,49 

Kayakla oryantiring’in bir kış turizmi sporu 
olarak ekonomik etkisi büyüktür. 

3 3,2 12 12,6 26 27,4 29 30,5 25 26,3 3,64 1,10 

Kayakla oryantiring’in bir kış turizmi sporu 
olarak sosyal etkisi büyüktür. 

2 2,1 4 4,2 14 14,7 41 44,2 33 34,7 4,05 0,32 

Kayakla oryantiring’te kullanılan 
ekipmanlara kolay ulaşılabilir (Kayak, 
paten, board, kızak vs.). 

15 15,8 19 20,0 11 11,6 22 23,2 28 29,5 3,30 1,47 

Oryantiring gerçekleştirilirken arazi 
içerisinde çeşitli kişisel nedenlerden dolayı 
korku yaşanabilir (yabani hayvanlar, 
kaybolma vs.). 

12 12,6 15 15,8 17 17,9 26 27,4 24 25,3 3,37 1,35 

Bir kış sporu olarak oryantiring yarışlarında 
hakemlerin ulusal ve uluslararası 
deneyimleri yeterli düzeydedir. 

4 4,2 14 14,7 19 30,5 22 23,2 26 27,4 3,54 1,16 

Çevremizde kış turizmi kapsamında yapılan 
oryantiring yarışlarına elverişli kış sporları 
merkezleri hakkında bilgi sahibiyim. 

3 3,2 12 12,6 12 12,6 25 26,3 43 45,3 3,97 1,17 

Kayakla Oryantiring kış turizmini 
uluslararası boyutta canlandıran yeni bir 
spor olacaktır. 

2 2,1 2 2,1 7 7,4 30 31,6 54 26,8 4,38 0,87 

Kış sporları çerçevesinde kayakla 
oryantiring yarışlarına katılan katılımcılar 
lisans belgesine sahip olmalıdırlar. 

11 11,6 3 3,2 4 4,2 17 17,9 59 62,1 4,17 1,35 

Cronbach’s Alpha= 0,838,  Ölçeğin Ortalaması=3.85, Standart Sapması: 0,674 

 

Tablo 5’e göre araştırmaya katılanların, “Kayakla Oryantiring kış turizmini uluslararası boyutta 

canlandıran yeni bir spor olacaktır.”(ort= 4,38), “Oryantiring bir kış turizmi sporu olarak 

yaygınlaştırılmalıdır.”(ort= 4,30),, “Kayakla oryantiring kış turizmine önemli katkıda bulunacak bir 
sporudur.”(ort= 4,20), “Kayakla oryantiring Türkiye’de az bilinen bir spordur.” (ort= 4,20), “Kış sporları 

çerçevesinde kayakla oryantiring yarışlarına katılan katılımcılar lisans belgesine sahip olmalıdırlar.”(ort= 

4,17) “Kayakla oryantiring’in bir kış turizmi sporu olarak sosyal etkisi büyüktür.” (ort= 4,05) ifadelerine 
katılımlarının en yüksek olduğu görülmektedir. Diğer ifadelere göre nispeten daha düşük olan ifadeler ise 

şöyledir; “Türkiye’de kış sporları kapsamında gerçekleştirilen kayakla oryantiring yarışlarının tanıtım 

faaliyetleri yeterli düzeydedir.”(ort= 3,17),  “Kış turizmi kapsamında Oryantiring Federasyonu’nca 
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gerçekleştirilen yarışmalar yeterli düzeydedir.”( ort= 3,22), “Kayakla oryantiring’te kullanılan ekipmanlara 

kolay ulaşılabilir (kayak, paten, board, kızak vs.).”(x=3,30).   
 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Kış turizmi, özellikle düzenlenen kış sporu etkinlikleriyle önemi gün geçtikçe artan bir alternatif turizm 

çeşidi haline gelmiştir. Yaz-kış üzerinde eksik olmayan yüksek dağlarıyla önemli bir kış turizmi potansiyeline 

sahip olan Türkiye, genel karakteristiği mevsimlik bir yapıda olan ve talebin yaz aylarında yoğunlaştığı turizmi 
12 aya yayabilmek için, sahip olunan bu kaynaklarını iyi değerlendirmek zorundadır. Kış turizminin gelişimi 

öncelikle tesisleşme ve tanıtım faaliyetleriyle mümkündür. Turistlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, 

olumlu imaja sahip kış turizmi destinasyonları kolayca rekabet üstünlüğü elde edebilirler. Söz konusu durumun 
sağlanmasında ise devletin rolü büyüktür. Devletin sağladığı hizmetlere ve teşviklere özel sektörün olumlu 

etkileri de eklendiğinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir kış turizmi potansiyeli oluşturulabilir 

(Ağger, 2011: 21). 

Günümüzde kış turizmi ile özdeşleşen kayak ve kış sporlarına olan ilgi Avrupa’da olduğu gibi 
Türkiye’de de artmaya başlamıştır. Bir kış turizmi sporu olan kayakla oryantiring ise, kış turizminin 

uluslararası ve ulusal boyutlarda gelişmesi için önemli bir spor olarak görülmektedir. Yapılan araştırmanın 

sonucunda da, katılımcılar bu sporun kış turizmine katkıda bulunacağı görüşündedirler. Bir başka önemli 
sonuç ise, kayakla oryantiring’in Türkiye’de az bilinen bir spor olmasıdır.  Ankete katılanlar tanıtım 

faaliyetlerini yeterli görmemektedir. Bu spor dalının bilinirliğinin artırılabilmesi için tanıtım çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. Örneğin, 5-6 Mart 2016 tarihinde Kars/Sarıkamış da üçüncüsü düzenlenen ve daha sonraki 
tarihlerde de gerçekleştirilecek olan kayakla oryantiring yarışması ile ilgili tanıtım faaliyetlerinin daha da 

artırılması gerekmektedir. Ayrıca, kayaklı oryantiring sporunun görsel anlamda kent merkezlerindeki rekreatif 

alanlarda yapılması yine sporun tanıtımı konusunda en etkili yollardan biri olarak düşünülebilir.  

Yapılan araştırma sonucunda Oryantiring Federasyonu’nca gerçekleştirilen yarışmalar yeterli düzeyde 
görülmemektedir. Oryantiring Federasyonu’nca düzenlenen yarışmaların sayıca arttırılması ve 

gelenekselleştirilmesi kış turizmini de canlandıracaktır (Aksın,2008: 15).  

Araştırmaya katılanlar, kayakla oryantiring sporunun sosyal etkisinin büyük olacağı görüşündedirler. 
Araştırmaya katılanların yarışmaya çok çeşitli şehirlerden katıldığı göz önüne alınırsa sosyal etkisinin önemi 

de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, yapılan araştırma sonucunda kayakla oryantiringin kış turizmini uluslararası 

boyutta canlandıran yeni bir spor olacağı düşünülmektedir.  

Avrupa ülkelerinden İsviçre ve Avusturya’nın kış sporları ile bu turizm türünden kazançları göz önüne 
alındığında kayakla oryantiting sporunun ve düzenlenen yarışmaların önemi, bilinirliğinin ve düzenlenen 

organizasyonların arttırılmasının kaçınılmaz olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır.    

Devlet kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin ortak hareket etmesi ile yeni gelişmeye başlayan 
bu spor dalı ülkemizde daha da canlılık kazanabilir. Alt yapı olanakları ve ulaşım yönünden olan eksiklikler 

yeniden ele alınarak iyileştirilmelidir. Kayak yapılan bölgeye ulaşım kolay olmalıdır. Yabancı turistleri 

çekmek amacıyla yasal çerçevede kolaylık sağlanabilir. Okullarda kış sporları uygulamalarına ilgi küçük yaşta 
aşılanmalıdır. Okullara gerekli malzemelerin temini için maddi olanaklar sağlanmalıdır. Kayakla oryantiring 

spor eğiticilerinin sayısının az olduğu bilinmektedir. Bu sayının arttırılması oldukça önemlidir. Bu sayede 

gerek kayakla oryantiring gerekse diğer spor türlerinde uluslararası anlamda başarılı sporcular yetişmesi 

kaçınılmazdır. Bunu yaparken diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanılabilir.  
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ÖZET 

Günümüz tüketicileri artık tatil yapmak istedikleri yer ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı bir 

şekilde ulaşabilmektedirler. Bu imkân, kişilerin, daha önceden seçilen destinasyonla ilgili yeri ziyaret eden 

tüketicilerin yorumlarını da görerek seçim yapmalarını bir hayli kolaylaştırmıştır. Öte yandan internetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzde gezilen yerlerle ilgili turistlerin o yer hakkındaki yorumlarını paylaşma 

imkânı buldukları birçok site yer almaktadır. Bu siteler arasında en yaygın kullanılanlardan biri de 

TripAdvisor.com’dur. Dünya üzerinde oldukça fazla sayıda ülkede bir kullanım ağına sahip olan söz konusu 
bu site sayesinde, herhangi bir turizm ürünü ile ilgili veya gidilen destinasyondaki hizmet hakkında yorumlar 

yapılabilmektedir. Bu hususta o yöreyi ziyaret edecek potansiyel müşterileri etkileyebilmektedir. Söz konusu 

sitede bir yöredeki turizm deneyimlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilmesi, o yörenin turizm 
imkân ve olanaklarının gerek tanıtım gerekse geliştirilmesi açsısından son derece önemlidir. Bu kapsamda bu 

araştırmada Çamlıhemşin’i ziyaret eden turistlerin TripAdvisor.com sitesi aracılığıyla ilgili destinasyon 

hakkındaki görüşleri incelenmiş ve ilgili yorumlar değerlendirilerek olumlu ve olumsuz durumlar nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analiz sonucunda; 
destinasyonda bulunan Ayder yaylasının betonlaşmaya yüz tuttuğu, trafik ve otopark problemlerinin yaşandığı, 

doğal güzelliklerini kaybetmeye başladığı; yine destinasyonda bulunan Zil kalenin restorasyon sonrası 

orijinalliğinin bozulduğu, kale hakkında yeterli tanıtımların eksik kaldığı ve kale içerisindeki kısımlarla ilgili 
tanıtımların yeterli bilgiyi vermemesi sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen söz konusu bulgular 

doğrultusunda, araştırma kapsamındaki yörenin ziyaretçilerin arzu ettikleri olanaklara kavuşturulmasına ve 

turizm açısından daha iyi değerlendirilmesine dönük öneriler getirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Turizm çekicilikleri, Çamlıhemşin, ziyaretçi görüşleri, TripAdvisor.com 
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EVALUATION OF GUEST VIEWS TOWARDS TOURISTIC 

ATTRACTIONS IN ÇAMLIHEMŞIN THROUGH TRAVEL 2.0 

APPLICATION: SAMPLE OF TRİPADVISOR.COM 
 
 

 

ABSTRACT 

 Today's consumers are able to access to the information quickly through the internet about where they 
want to go on holiday. This possibility has made it easier for people to make a decision by seeing the reviews 

of the consumers about the previously selected destination. On the other hand, there are many websites on 

which tourists have the opportunity to share their comments about that place they visited thanks to the spread 

of the Internet. One of the most commonly used among these sites is tripadvisor.com. Due to the widespread 
network use of tripadvisor.com in a number of countries all over the world, comments can be made about any 

tourism products or about a service at the destination. In this respect, it may affect the potential customers that 

will visit the region. Assessing the positive and negative aspects of tourism experience in the region on this 
mentioned websites is extremely important in terms of promoting along with sustaining the region's tourism 

potential and possibilities.  Within this scope, comments of the tourists on Çamlıhemşin destination via 

tripadvisor.com were investigated and their views about the relevant destination were assessed. It was aimed 

to put forward the positive and negative status by using the content analysis, which is one of qualitative 
research methods.  As a result of the analysis, it was concluded that Ayder has tended to face concretion, 

experienced the traffic and parking problems, began to lose their natural beauty. It was also showed that the 

Zil castle lost its originality and deteriorated after the restoration and adequate promotion about the castle was 
not carried out in public along with the promotion of the inner part of the castle failed to provide enough 

information. In line with the findings obtained from this study, recommendations about the region were 

suggested in terms of enabling the visitors to achieve the opportunities they desired. 
Keywords: Tourism attraction, Çamlıhemşin, visitors' views, TripAdvisor.com 

 

1. GİRİŞ 

 
Turizm sektöründe teknoloji, devam ettirilebilir bir rekabet avantajının sağlanması açısından ve aynı 

zamanda stratejik bir konu olması sebebi ile bilgi toplanması, tanıtımların gerçekleştirilmesi, turistik ürününün 
organize edilmesi ve dağıtımı açısından çok büyük önem arz etmektedir (Birkan, 1998, s. 26). Turizm 

sektöründe sürekli değişen ve önemi artan iki önemli unsur; insan ve teknolojidir (Uygur Meydan, 2007, s. 

411).Teknoloji alanında sağlanan gelişmeler, internetin turizm sektörü içerisinde de yaygınlaşmasını 

sağlamakta, tüketiciyi bilinçlendirmekte ve tüketici taleplerini etkilemektedir (Sü Eröz ve Doğdubay, 2012, s. 
138). Turizm sektöründe her geçen gün etkisini arttıran teknolojideki gelişmeler, turistik tüketicileri; satın alma 

karar sürecinde alternatifler arasında daha çok araştırma yaparak memnuniyet düzeylerini arttırmaya 

yöneltmiştir (Yakut Aymankuy, 2011, s. 218). Bu bağlamda turizm hareketine katılan tüketicilerin ziyaret 
edecekleri yerleri öncelikle internet vasıtasıyla araştırdıkları günümüzdeki seyahat öncesi gidilebilecek yerleri 

araştırma trendleri içerisinde nitelendirilebilir. Tüketicilerin bu araştırmaları yaptığı internet sitelerinin başında 

da TripAdvisor.com gelmektedir. TripAdvisor.com dünya üzerinde gezen milyonlarca kişinin, gezdikleri 
yerler hakkında yapmış olduğu yorumlardan, seyahat planlarına yardımcı olacak, öneri ve fikirlerin 

paylaşıldığı seyahat topluluğudur. Bu doğrultuda söz konusu siteden destinasyonla ilgili yorumların takip 

edilip, gelen turistlerin söz konusu bu yorumları doğrultusunda değerlendirmelerin, çıkarımların yapılarak 

destinasyonun gelişmesine yönelik geliştirilecek plan ve politikalara yansıtılması önemlidir.  Bu kapsamda 
gerçekleştirilen bu araştırmada Karadeniz’in önemli bir turizm destinasyonu olan Rize’nin Çamlıhemşin 

ilçesini ziyaret eden ziyaretçilerin TripAdvisor.com sitesinde yazdıkları yorumlar incelenmiş olup, destinasyon 

üzerine yazılan olumlu ve olumsuz durumlar ortaya çıkarılarak, çözüm önerileri sunulmuştur. 
Sanayi devriminde olduğu gibi internetinde ekonomiden topluma, siyasetten pazarlamaya kadar etkisi 

günümüz koşullarında tekrar yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin insan hayatındaki bütün koşullara etki 
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etmesi bilgi toplumlarını oluşturarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu bağlamda teknoloji, bilişim dünyası ve 

internet alanındaki gelişmeler, diğer alanlarla -ekonomi, sosyal, siyasi vb. gibi alandaki gelişmeler tek bir yapı 
içerisinde analiz edilmeli ve doğru teşhis adına aralarındaki etkileşim, mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır 

(Vatansever Deviren ve Yıldız, 2014, s. 52). Küresel pazarlamanın geniş boyutlara ulaştığı günümüz 

koşullarında, geliştirilerek hazırlanan ürünler ve bunların tüketicilere sunulmasında kullanılan yöntemlerin en 
önemli unsuru kuşkusuz ki teknolojidir. Bilgisayar kullanımı, internet uygulamaları, kullanıcı sayısındaki artış, 

tüketicilerin satın alma kararı öncesi diğer tüketicilerin paylaşımlarından etkilenmesi ve ayrıntılı bilgi edinmesi 

internet uygulamalarına başvurdukları önde gelen aracılardan birisi haline gelmiştir. İnternet ortamı, 

işletmelerin geniş kitlelere ürün ve hizmetlerini tanıtma ve pazarlama olanağı sağlamıştır. Ayrıca ilerleyen 
süreçte tüketimi gerçekleştirenlerin tecrübelerini diğer ortam kullanıcılarıyla paylaşma ve yorum yapma 

imkânı sağlamıştır. Satın alma kararı veren tüketiciler için sanal ortamda yapılan yorumlar seçim yapmada 

etkili olmaya başlamıştır. Bu sonuç doğrultusunda yöneticilerin ve işletmelerin dikkatini sanal ortam üzerine 
toplamaya başladığı, kalitenin daha fazla önemsendiği ve müşteri tatmini gibi konular üzerinde daha ilgili 

çalışmalara yöneldikleri bilinmektedir (Sarıışık ve Özbay, 2012,s. 2).  

İnsanların internet ortamında bir araya gelebilmeleri toplulukları sanal ortamlara taşımıştır. Fiziksel 
ortamlardan farklı olan bu birliktelikte ortamlar sanal ve birbirlerine ağlarla bağlı olan bilgisayarlar aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Sanal ortamlarda bir araya gelen insanlar benzer özellikler ya da ilgi alanlarına sahiptirler 

(Uzkurt ve Özmen, 2006, s. 24). Mayfield’e (2010, s. 6) göre sanal ortamın temel olarak beş tane adet özelliği 

bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 
1. Katılım: Sanal ortamın katılımcıların daha rahat olması ve kullanıcılar arasında iletişimin sağlanarak 

tarafların birbirine karışmasında etkilidir. 
2. Açıklık: Sanal ortam geribildirim ve katılım yoluyla yorum ve bilgi paylaşımına kişileri teşvik eder. 

Engellemeler çok nadiren görülür. 

3. Konuşma: İki yönlü diyaloğa ortam sağlar. 

4. Toplum: Sanal ortam zamanı hızlı değerlendirmeye izin verir. Ortamdaki topluluklar ilgili oldukları 
konuları paylaşabilirler. 

5. Bağlantılılık: Sanal ortamdaki uygulamalar birbiri ile bağlantılı olduğu sürece büyür ve diğer 

bağlantılardan faydalanır. 
Sanal ortamda sıklıkla konu edilen kavramların başında gelen Web 2.0 kavramı Tim O'Reilly tarafından 

2004 yılında ortaya konulmuştur. Bu kavramda yer alan “2” ve “0” rakamları, bilgisayar yazılımlarının yeni 

sürümlerini birbirlerinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklar şu 

şekilde belirtebilir: Web 1.0 genel anlamda “içerik yayını metoduna dayanmaktadır. Başka bir ifade ile Web 
1.0, geleneksel medya araçları gibi tek taraflı iletişim sağlamaya yarayan, sadece içerik ve bilgi yayını yapan 

bir internet uygulamasıdır.” Buna karşılık, Web 2.0 ise “iki yönlü iletişime izin veren ve iletişimin geribildirim 

öğesini internetteki iletişim sürecine dâhil eden birtakım uygulamalarla, tüketicinin bu iletişim sürecinde aktif 
olarak yer almasını sağlayan” bir internet uygulamasıdır (Eşitti, 2013, s. 146).  

Turizm de bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı önemli sektörler arasında yer 

almaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, internetin seyahat bilgisi edinmede ve seyahat kararı vermede, en 
önde gelen kaynaklardan biri olduğu görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin gelişimi, turistlerin bilgi ve tatil 

planı arayışları da dahil toplumun ve insanların günlük hayatlarını iyi veya kötü bir şekilde değiştirmiştir. Bu 

süreç içerisinde web siteleri işletmelerin daha fazla müşteri çekerek gelir elde ettikleri bir ortam haline 

gelmiştir (Akıncılar ve Dağdeviren, 2014, s. 264). Turizm bölgeleriyle ilgili internette yürütülen birçok faaliyet 
söz konusudur. Bu faaliyetlerin en belirgin olanları arasında da sosyal seyahat ağları yer almaktadır. Söz 

konusu destinasyonun kültürel, tarihi ve turistik çekicilikleri, bölgenin yöresel etkinlikleri, bölgeyle ilgili 

ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence vb. konularda orayı ziyaret edenlerin yazdığı yorumlarla bilgi vermek 
amacıyla internet ortamında oluşturulmuş web siteleridir (Sarı 2003). Çevrimiçi sosyal seyahat ağları, 

turistlerin seyahat planlarını değiştirmelerinde etkili olmaktadır. Bu ağlar, konaklama işletmeleri veya 

destinasyonlarda bulunan hizmetlerle ilgili olarak diğer kullanıcılarla iletişim olanağı sağlamaktadır. 
TravBuddy, TravellersPoint, WAYN, Whoopy, Passportstamp ve TripAdvisor.com dünyadaki en önemli 

örneklerindendir. Tripadvisor.com ise bu alandaki en büyük web sitesidir. Dakikada 80 katılımın yapıldığı,  

2000 yılında kurulan bu sitede 4,9 milyonun üzerinde konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve 



583    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

aylık 340 milyona yaklaşan tekil ziyaretçi, 250 milyondan fazla yorum bulunmaktadır. Tüm dünyada 45 ülkede 

işlev görmektedir. İçeriğin büyük bir kısmının kullanıcılar tarafından oluşturulduğu Tripadvisor.com sitesinde 
destinasyon, otel, turistik çekiciliği olan yer veya herhangi bir turistik ürün veya hizmet hakkında yorum ve 

yorumlara cevap yazılabilmekte ve puan verilebilmektedir. Bunun yanında siteye fotoğraf ve video gibi 

multimedya araçları veya daha önce yapılan seyahatler ile ilgili haritalar yüklenebilmektedir (Miguens, 
Baggio, Costa, 2008, s. 2). 

Bu çerçevede Rize ili genelinde TripAdvisor.com sitesinde toplamda 46 konaklama yeri, 1 adet kiralık 

yazlık, 14 adet gezilecek yer ve 132 adet restoran için yorum; asıl araştırma konusunu oluşturan Çamlıhemşin 

ilçesine ayrı olarak bakıldığında 43 konaklama yeri, 4 gezilecek yer ve 11 adet restoran için yorum yazılmıştır. 
 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
 

Turistik ürün ve hizmetler soyut özelliklere sahip olduklarından ve kullanım zamanlarından önce ve 

tüketim yerlerinden uzakta satın alındıklarından; tüketiciler bu süreç öncesinde daha fazla bilgi sahibi olmak 

istemektedirler (Sarı ve Kozak, 2004, s. 170). Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin önceden tahmin 
edilmesinde, bunların sonucu doğrultusunda uygun ürünler hazırlanmasında, ürünün tanıtımında satın alma 

sonrası davranışlarında önemli bir rol üstlenmektedir. Teknoloji ile birlikte internette Web 2.0 gibi 

uygulamaları ile oluşan sosyal medya kavramı, turizm destinasyonlarının özellikle işletmelerin pazarlanması 
alanında etkin bir şekilde faydalanılan bir platform olarak ortaya çıkmaktadır. (Sü Eröz ve Doğdubay, 2012, 

s. 153). Bu bağlamda araştırmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir destinasyon olan Rize’nin 

Çamlıhemşin ilçesindeki ziyaretçilerin gezilip görülebilecek yerler konusundaki sanal ortamdaki görüş ve 
önerilerini tespit etmek, olumlu ve olumsuz yorumları ortaya çıkararak gerekli konuların iyileştirilmesi için 

öneriler sunmaktır. Konaklama işletmeleri tercihi, alışveriş vb. gibi hareketlerin sanal ortam yoluyla 

gerçekleştirilmesindeki artış, destinasyonlar üzerine yapılan yorumların dikkate alınması açısından da 

önemlidir.  
 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

Araştırma, Tripadvisor.com sitesinde Çamlıhemşin destinasyonundaki gezilip görülecek yerlerle ilgili 

yazılan yorumlar üzerinden içerik analizi ile gerçekleştirilmiş olup, bu sitenin seçilmesindeki etkenin dünyada 

turizm hareketine katılan kişilerin en çok yorum yazdığı site olmasıdır. Bu bağlamda çalışmada, nitel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma “İnsanın kendi sınırlarını çözmek ve kendi çabasıyla 

biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek üzere geliştirdiği bilgi üretme yollarından 

birisi” olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 2010, s. 326). Araştırmada bu yöntem neticesinde veri analizi olarak 
“içerik analizi” kullanılmıştır. İçerik analizi “İletişimin açık/ belirgin içeriğin nesnel, sistematik ve nicel 

tanımlanmasına yönelik bir araştırma tekniği” olarak tanımlanmaktadır (Berelson, 1952, s 18’den aktaran 

Gökçe, 2006, s. 35). Bu çerçevede TripAdvisor.com sitesinde Çamlıhemşin destinasyonunda ilgili 

ziyaretçilerin yaptıkları yorumlar niteliksel olarak değerlendirilerek, yorumlanmış, mevcut durum ortaya 
konulmuş ve bundan yola çıkarak destinasyonun turizm konusunda geliştirilebilmesine dönük öneriler 

getirilmiştir. TripAdvisor.com sitesinde yapılan yorumlar için “mükemmel, çok iyi, ortalama, kötü ve berbat” 

şeklinde puanlandırma seçenekleri olmakla birlikte aynı zamanda ilgili site, ziyaretçilere yöre hakkında 
görüşlerini yazabilme olanağı da sunduğundan, site ziyaretçilerinin ilgili yöre hakkındaki yazdıkları görüşlerde 

değerlendirmeye alınmış ve olumsuz ve olumlu görüşler şeklinde gruplandırılarak araştırmaya yansıtılmıştır. 

 

4. BULGULAR 

 
Araştırmanın yürütüldüğü süreçte (18/12/2015-15/02/2016) Tripadvisor.com sitesinde 

“Çamlıhemşin’de yapılabilecek şeyler”/”things to do in Çamlıhemşin” başlığı altında 3 adet gezilip 

görülebilecek yer ve 309 yorum yer almaktadır. Bu bağlamda gezilip görülebilecek yerlerle ilgili yorum ve 

puanlamalara ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır (TripAdvisor.com, 2016). 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere en fazla yorum (232 yorum) Ayder Yaylası için yazılmıştır. 12 kişi olumsuz 

(kötü-berbat) yönde puanlandırma yaparken, 193 kişi ise olumlu (mükemmel-çok iyi) yönde, 27 kişi ise 
ortalama puanlandırma yapmışlardır. Buna göre, puanlaması kötü ve berbat olan yorumlar değerlendirildiğinde 

önde gelen sorunlar, yayla kavramının anlamını yitiriyor olması, yapılaşmanın hızlı olması sebebi ile 

betonlaşmanın yükselmesi, özellikle araç park yerlerinin olmaması ve trafik yoğunluğu oluşması, yöresel 
yemeklerin sunulduğu çok az işletme olması, fiyatların yüksek olması ve doğanın yok edilmeye yüz tutmuş 

olması belirlenmiştir. Ziyaretçilerin belirli zaman aralıklarıyla yaylayı tekrar ziyaret ettiklerinde daha fazla 

kirlenme olduğu ve hizmet kalitesinin düştüğü konularında da ekstra yorum yazdıkları da sitede belirgin bir 

şekilde göze çarpmaktadır. Olumsuz puanlama ve yorumların dışında yeşilin her tonunun hala görüldüğü, 
havasındaki oksijenin tamamen hissedilebilindiği ve ormanlık alanlardaki manzaranın da eşsiz olduğu yapılan 

193 yorum arasından öne çıkanlarıdır. 

 
Tablo 1. Tripadvisor.Com’da Kayıtlı Olan Çamlıhemşin’deki Gezilip Görülecek Yerlerle İlgili Yorumlar 
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Ayder Yaylası 142 51 27 9 3 232 %83 

Zil Kale 49 21 2 1 - 73 %96 

Pokut Yaylası 4 - - - - 4 %100 

TOPLAM 195 72 29 10 3 309 %86 

 

İkinci sırada 73 yorum ile Zil Kale yer almaktadır. 1 kişi olumsuz (kötü) yönde puanlama yapmıştır. 

Puanlaması kötü olan yorumlar incelendiğinde Zil Kale’ye gidilen yolda çevre kirliliğinin başlamış olması, 
kalenin restorasyonunun günümüz koşullarına göre yapıldığının ifade edilmesi, çok fazla yenilenmesi ve tarih 

kokusunun azalarak orijinalliğinin bozulmuş olması, kaleye ilk defa gidenlerin buranın varlığından daha önce 

haberdar olmaması ve yetersiz tanıtım yapılmaması, kale içerisinde kale bölümleriyle ilgili tanıtımların az 
olması ve kale tarihi ile ilgili bilgilerin yetersiz olması olarak belirlenmiştir. Bu yorumların dışında kalenin 

vadiye mükemmel bir şekilde konumlandırılmış olması sebebi ile manzarası, aynı anda bir kaç mevsimin gözle 

görülebildiği, yanında bulunan küçük kafeteryanın sunduğu lezzetler de yapılan 70 olumlu yorum arasından 
öne çıkanlarıdır. 

Son olarak, Pokut yaylası için 4 yorum yer almaktadır. Bunlar olumlu yapılan yorumlar olup yaylanın 

doğallığını koruduğu yönündedir. Ziyaretçilerin olumlu yorumlarının arasında olumsuz olarak ekledikleri tek 

bir madde ortaya çıkmıştır. Ulaşım konusunda yolun bölgenin yağışlı olduğundan ötürü zorluk yaratabileceği 
ve eğer ziyaretçilerin imkanları varsa arazi araçlarıyla seyahat etmeleri yorumlara eklenmiştir. 

Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan ve doğal halini koruyan yaylalar incelendiğinde, “Aşağı ve Yukarı 

Kavron yaylası, Pokut yaylası, Elevit yaylası, Palovit yaylası, Hazindak yaylası, Çilekli yayla, Baş yayla, 
Çermeşk yaylası, Gito yaylası, Verçenik yaylası, Tağpur yaylası, Baldaş yaylası, Hemşin, Sal yaylası, Amlakit 

yaylası” gibi yaylalarında ziyaretçilere yönelik olduğu ve trekking ve kampçılık üzerine ziyaretçilerin uğradığı 

alanlardır. Fakat tripadvisor.com sitesinde buraları ziyaret eden kişilerin yorumlarına rastlanmamıştır.   
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 
Tatil yapma ihtiyacına karar veren kişiler, tatilini geçireceği destinasyonla ilgili araştırmalar yapma ve 

tam olarak istediği hizmetin karşılığını alabileceği destinasyonlar üzerine bilgi almak istemektedir. Bilgi 
teknolojilerinin, özellikle internetin kullanımı destinasyon seçiminde giderek yaygın bir şekilde kullanıldığı, 

ayrıca bu alandaki gelişimlerin turizm ve seyahat endüstrisini de etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu 

bağlamda o destinasyona giden diğer insanların destinasyon ile ilgili yaptıkları yazılı görüşleri ve bu görüşlerin 
yer aldığı web siteleri giderek önem kazanmaktadır. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin sahip olduğu yaylaları, 

doğal güzellikleri, iklimi  ve tarihi çekim merkezleri Doğu Karadeniz’deki önemli turizm merkezlerinden 

birisidir. Araştırma, Tripadvisor.com sitesinde Çamlıhemşin destinasyonundaki önemli turizm noktaları ile 

ilgili yazılan yorumlar üzerine gerçekleştirilmiştir. İncelenen yorumlarda, öne çıkan olumsuz yorumlar şu 
şekilde sıralanabilir: 

1. Ayder yaylasının beton yığını haline gelmesi. 

2. Yayla kavramının çarpık yapılaşmaya dönüşmesi ve doğal güzelliklerin zarar görüyor olması.  
3. Yaylanın içerisinden geçen tek yol olması sebebi ile trafik yoğunluğu ve park yeri olmaması. 

4. Yaylada yöresel yemeklerin sunulduğu az işletmenin olması ve ızgara tarzı yiyeceklerin sunulduğu çok 

fazla işletme olması. 
5. Yaylada yiyecek ve konaklama fiyatlarının çok yüksek olması. 

6. Yaylada hizmet kalitesinin yıllara göre giderek düşmesi. 

7. Yaylada çevreye saygının azalması ve çevre kirliliğinin artması. 

8. Zil Kale’de yapılan restorasyonun günümüz koşullarına göre yapılmış olması. 
9. Kalenin orijinalliğinden çıkmış olması. 

10. Kalenin ilk defa gidenler için önceden varlığından haberdar olmamaları 

11. Kale içerisindeki tanıtımların yeterli tarihi bilgiyi vermemesi. 
Yapılan değerlendirmeler ve mevcut uygulamalar doğrultusunda yukarıda sunulan söz konusu bu 

olumsuzlukların giderilmesi için önerilebilecek çözümler ise aşağıda sıralanmıştır: 

- Ayder yaylasındaki hızlı yapılaşmanın önüne geçilmesi, yapıların bölge kültürü üzerinde 
yoğunlaşarak yaylanın değerlerinin ön planda tutulması, doğal güzelliklere zarar vermeden planlı 

bir şekilde inşa edilmesi, yaylanın en büyük sorunu olan içerisinden geçen yolun düzenlenmesi ve 

bölgeye yetecek kapasitede otopark alanlarının oluşturulması oldukça önemli olup öncelikli olarak 

düzeltilmesi gereken konular arasındadır. 
- Bölgedeki yiyecek içecek işletmelerinin yöresel yemeklere menülerinde daha çok yer vermesi ve 

yiyecek içecek fiyatlarının stabil düzeyde olması yaylayı gelecekte ziyaret edecek olan turistlere 

hitap etmesi konusunda faydalı olabilir. 
- Zil kale tarihi yapısı için, kaleye gelecekte yapılacak olan müdahaleler için günümüz koşullarında 

değil de o dönemdeki görüntüyü sağlayacak şekilde restore edilmesi ve orijinalliğini koruyacak 

halde tutulması, kalenin varlığından haberdar olmayan yerli ve yabancı turistler için gerekli 

tanıtımların bölge kaymakamlığı, belediyesi ve il kültür turizm müdürlüğü tarafından gerekli 
tanıtımların arttırılması ve kale ile ilgili tarihi bilgilerin arttırılarak bölgede ve kale çevresinde 

turistlerin bilgisine sunulması ziyaretçilerin orayı tercih etmesine ve memnun ayrılmalarına imkan 

sağlayacaktır. 
Turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlarla ilgili; bulunduğu ülke, bölgesel ve işletme bazındaki tatil 

deneyimleri ile alakalı olarak memnuniyetsizliklerin artması sonucu olan şikayetlerin araştırılması, turizm 

hareketleri içerisinde tanıtım faaliyetlerini de içerisine katarak müşteri odaklı pazarlamanın bir gereği olarak 
da önem arz eden bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Destinasyonları ziyaret eden kişilerin kişilik 

yapılarının da TripAdvisor.com sitesinde yazdıkları yorumlar üzerinde etkili olduğu da düşünülürse; 

Çamlıhemşin yöresinde bulunan işletme yöneticilerine ve kamu kurumlarına önemli görevler düşmektedir. 

Bölgenin tarih, etnik yapı ve kültürünün korunmasında da bölgede gelecekte yapılacak olan alt ve üst yapı 
çalışmalarının doğal güzelliklere zarar vermeden uygun bir şekilde yapılması gelecekte de ziyaretçilerin 

devamlılığını sağlama konusunda faydalı olacaktır. Araştırma belirli bir süreç dâhilinde hazırlanmış olup, 
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ileriki yıllarda seyahat 2.0 sitelerindeki kullanıcıların yorumları da gelecekteki araştırmalar için faydalı 

etkenler olacaktır. 
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ÖZET 

Turizm; bir yerin tarihini, doğal güzelliklerini görmek, bunları tanımak yanında, eğlenmek ve dinlenmek 
için yapılan gezidir. Doğa kaynaklı turizm türü olarak bilinen ekoturizm ise doğal çevreyi tahrip etmeyen, 

çevre kaynaklarına zarar vermeyen ve hatta kullanılan doğal kaynakların sürekli korunmasına ve doğru 

işletilmesine katkıda bulunan turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Ekoturizm, UNEP’in (Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı araştırmasına göre, günümüzde en hızlı büyüyen turizm çeşitlerinden birisidir. Bu çalışmada 

ekoturizm kavramına yönelik giriş bilgileri verildikten sonra, Gökçeada’nın ekoturizm açısından önemli, doğa 

sporlarına yönelik arz kaynakları incelenmiştir. Gökçeada, doğal yapısı nedeniyle birçok sportif aktiviteye ev 

sahipliği yapmaktadır. Bazı sporlar için tüm dünyada eşi bulunmaz doğal koşulara sahiptir: Doğa yürüyüşü, 
kit surf, surf, bisiklet, kamping, su altı dalışları, yüzme, kros gibi sportif faaliyetler bunların başında 

gelmektedir. Araştırma ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Çalışmanın 

sonucu olarak yörede coğrafi, ekolojik ve sosyo-kültürel açıdan ekoturizme kaynak oluşturan önemli değerler 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: ekoturizm, doğa turizmi, Gökçeada, sakin ada 

  

 

ECOTOURISM IN THE CASE OF SLOW ISLAND GOKCEADA 
 

 

ABSTRACT  

Tourism is the trip to a place to have fun and rest besides learning the history and seeing natural beauty 

of it. Nature induced ecotourism, on the other hand, is defined as a type of tourism that neither destructs the 

natural environment nor harms the environmental resources, conversely, it contributes to the protection of the 

resources and their employment. According to UNEP (United Nations Information Centre) research, 
ecotourism is one of the fastest growing type of tourism today. In this study, information about ecotourism was 

supplied and ecotourism potential sources of Gokceada were examined. Gokceada is home to many sport 

activities due to its natural structure. The natural conditions it offers for some specific sports cannot be found 
anywhere in the world: Trekking, kite surfing, surfing, biking, camping, scuba diving, swimming and cross-

country are some them. The study was conducted on data obtained from secondary data sources. The results 

showed that there are resources in the region that contribute to ecotourism in terms of geographical, ecological 
and socio-cultural points. 

Keywords: ecotourism, nature tourism, Gokceada, slow island 
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1. GİRİŞ 

 
İnsana özgü sosyal bir olay olan turizm, dünyadaki en büyük kitle hareketidir. Turizm; bir yerin tarihini, 

doğal güzelliklerini görmek, bunları tanımak yanında, eğlenmek ve dinlenmek için yapılan gezidir. İnsanlar 
birikimlerini herhangi bir parasal kazanç gütmeksizin turizm amaçlı harcadıklarından, turizm aynı zamanda 

önemli bir tüketim olayıdır. Ekoturizm ise doğa kaynaklıdır. Doğal çevreyi tahrip etmeyen, çevre kaynaklarına 

zarar vermeyen ve hatta kullanılan doğal kaynakların sürekli korunmasına ve doğru işletilmesine katkıda 
bulunan turizm türüdür. Turistler aktivitenin gerçekleştiği yöre halkı ile doğa içinde konfor yerine temiz bir 

servisin bulunduğu güvenli ve egzotik ortamlarda müştereken yaşamayı tercih ederek; ekolojik hedefleri, 

ekonomik ve sosyal içerikli hedefler üzerinde tutarlar. Günümüzde doğa ve doğallık insanlara sunulması 

gereken ve tek başına bile yeterli olabilen bir cazibe unsuru haline gelmiştir (Morgül, 2014: 28). Uluslararası 
Doğa Koruma Birliği (IUCN)’nin tanımına göre ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı 

destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal 

alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir. Aynı topluluk yapmış olduğu başka bir tanımda da 
ekoturizmi; eğlenmeyi, doğayı, kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan 

bir turizm olarak tanımlamıştır (Külekçi ve Bulut, 2013: 2). Ekoturizm, yerleşik toplumların bütünlüğüne, 

varlıklarına saygılı, eko sistemin korunmasına katkıda bulunarak, en azından ekosistemle uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilen sorumluluk gerektiren bir doğa seyahat deneyimidir. Ekoturizm, ekonomik, kültürel ve tarihsel 

verilere dayalı beklentileri içerir. Geleneksel güneş, deniz, gezme-görme alanları, turistik alanların doğal ve 

kültürel dokusunu koruyacak faaliyetler ve programlar ve ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak gelişme 

planlarıyla desteklenen turistik istasyonlar ekoturizmin bir parçası durumuna gelmişlerdir (Özbey, 2002: 69-

70). Ekoturizm yaklaşımı doğal kaynakların ekolojik olarak korunmasının yanında yerel halkın da 

fayda sağladığının da fark edilmesi adına akılcı bir yöntemdir (Wu et.al., 2015: 2695) 
Ekoturizm; eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi 

etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu 

seyahat ve ziyaret şeklidir (Turizm Terimler Sözlüğü, 1999: 66). Dünya Turizm Örgütü Ekoturizmi; “doğayı 
ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-

ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret” olarak tarif 

edilmektedir. Kırsal alanda doğal ve/veya tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunduğu yörelerde ana 
ekonomik uğraşısı tarım olan nüfusun tarımsal faaliyetlerini sürdürmekle birlikte ziyaretçi konaklatabilecek 

şekilde yönlendirilerek küçük turizm işletmeciliği yapması sağlanarak alternatif turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır (Sezen vd., 2011: 55). Uluslararası Ekoturizm Topluluğuna (TIES) göre 

ise; “ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahat”dir 
(Akay, 2012: 115). Başka bir tanıma göre ekoturizm, doğal alanlara yapılan, doğal çevre ve biyolojik çeşitliliği 

korumayı, doğal çevre ile etkileşim içerisinde yaşayarak kendine özgü bir kültür oluşturmuş olan yöre insanını 

ve kültürünü tanımayı amaçlayan, onların sosyo-ekonomik refahını yükselten, küçük ölçekli işletmeler 
tarafından küçük turist gruplarına hizmet veren bir turizm çeşididir (Karademir vd., 2013: 431).  

Ekoturizmin tanımları hakkında olmasa da temel karakteristikleri üzerinde bir fikir birliğinin olduğu 

görülmektedir. Ortak özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yücel, 2002: 41);  

• Doğa temelli olması (ziyaretçiler doğal alanlardaki doğal ve geleneksel kültür unsurlarını gözlemliyor 

ve anlamaya çalışıyorlar),  

• Bio çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması,  

• Yerel toplumların refahını desteklemesi, 

• Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için aktivitelerini hem turistler 

hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi,  

• Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi,  

• Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının üretilmesini öngörmesidir. 

Genel olarak bakıldığında doğal ve kültürel varlıkların korunduğu, çevreye duyarlı, bölge halkının ve 

kültürünün dikkate alındığı, bölge halkının ayrıca turizmden gelir elde ettiği turizm faaliyetleri-nin önemi gün 
geçtikçe artmaktadır (Apalı, 2015: 113). Ekoturizmin faaliyet alanı doğal kaynakların ve kültür-gelenek 
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bütünlüğünün sağladığı doğal alanlar olduğu söylenebilir. Bu sebeple el değmemiş doğada yapılan tüm turizm 

çeşitleri ekoturizm kapsamına girmektedir. Ekoturizmde asıl amaç, kitle turizminin aksine turist sayısını aza 
indirmek ve turizmi yıl içinde farklı dönemlere yaymak, doğal çevreye yapılan baskıyı en aza indirmek, 

tahribatı düzeltmeye değil, önlemeye yönelik planlar yapmak ve uzun vadeli ekonomik çıkarlar gözetmektir 

(Sezen vd., 2011:55). Ekoturizm kavramını ilk defa kullanan Hetzer’in bu alanda belirlediği dört temel disiplin 
(ayağı) şunlardır; çevreye minimum etki, yerel kültüre karşı minimum etki ve maksimum duyarlılık, karşılayıcı 

ülkenin halk tabanına maksimum ekonomik fayda, turistin en üst düzeyde bu seyahatlerinden haz almasıdır 

(David ve Jean, 2003: 18). Ekoturizm ile ilgili yapılan tanımlar farklılaşmasına rağmen, ekoturizm, doğayı 

koruyan, bioçeşitliliğe katkı sağlayan, yenilenemez kaynakları kullanmayan yada kullanımını en aza indiren, 
sürdürülebilir bir doğa odaklı bir turizm çeşididir. Yani turizm faaliyeti ile doğal çevreyi bağdaştıran, sorumlu 

insan bilinciyle hareket edip doğal çevrenin olumsuz etkilenmesine izin vermeme esasına dayalı bir bakış 

açısına sahip turizm faaliyetidir (Apalı, 2015: 113). Ekoturizm kavramı sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte 
gündeme gelip popüler olmuş bir kavramdır. Ekoturizm, doğaseverler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin 

faaliyetlerinden daha kapsamlı bir konudur (Sezen vd., 2011:55).  

  

2. YÖNTEM 

 
Çalışmada öncelikle ekoturizm kavramına yönelik araştırmalar ile ilgili kaynak taraması yapılmıştır. 

Daha sonra çalışma için örnek alan olarak seçilen Gökçeada'nın doğal ve doğa sporlarına yönelik çeşitli 

özellikleri ekoturizm açısından irdelenmiştir. Literatür taraması ve alan araştırmasının sentezlenmesiyle 

bölgenin ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyeli ortaya konulmuş ve ekoturizm yaklaşımı çerçevesinde 
ekoturizm kaynaklarını geliştirme üzerine öneriler sunulmuştur.Bu araştırmanın temel amacı; Gökçeada'nın 

potansiyel ekoturizm kaynaklarını belirlemek ve bu kaynakların turistik amaçlarla kullanılabilirliğini 

değerlendirmektir. Araştırma, bölgenin ekoturizmi hakkında bir fikir vermesi, ekoturizm kaynaklarının 
geliştirilmesi, bölge turizmine sağlayacağı katkıların ortaya konması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması 

açısından önem taşımaktadır. Çalışmada incelenen Gökçeada, Çanakkale’ye bağlı bir ilçedir. İlçe merkezi en 

fazla nüfusa sahip yerleşim yeridir.  
Gökçeada, (İmroz) Çanakkale iline bağlı, yaklaşık 289 km2 ’lik yüz ölçümü ve 92 km. kıyı uzunluğuna 

sahip olup ile yurdumuzun en büyük adasıdır. Çanakkale’ye 32 mil, Kabatepe’ye 14 mil ve Yunan adalarından 

Limni adasına 16 mil ve Semadirek adasına 14 mil mesafede bulunmaktadır. Doğuda Aydıncık Burnu(Kefalos 

Burnu) ile Batıda İnce Burnu(Avlaka Burnu) arasında uzunluğu 30 km. iken, kuzeyden güneye eni 13 km. 
civarındadır. İnceburun Türkiye’nin batıdaki en uç noktasını teşkil eder. Eski adı İmroz olan Gökçeada, alçak 

tepe ve sırtlardan oluşmaktadır. Ada’nın en yüksek noktalarını 673 m. ile Doruktepe ve 638 m’yi bulan 

Ulukaya Tepesi teşkil eder (Yaşar, 2006: 2). 
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Şekil 1. Gökçeada’nın Coğrafi Konumu 

Kaynak. http://visitgokceada.com/tr/ 
  

Gökçeada’da uzun yıllar boyunca doğal güzelliklerin korunması ve eldeki kaynakların akılcı 

kullanılması, adanın doğa mirası listesinde yer almasını sağlamıştır. Yapılaşma, ulaşım, tarım ve baraj 

politikaları geliştirilirken, doğanın korunmasına ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına da önem verilmiştir. 

1995 yılından itibaren 1.Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamına alınan Gökçeada arazisinin % 11’i 
ova, % 12’si engebeli ve % 77’si de dağlık alandır (http://visitgokceada.com/tr/ada-dogasi/). Coğrafi yapısı 

çevre adalardan oldukça farklıdır. Tek bir dağdan oluşan Semadirek ile tek bir ovadan oluşan Limni'ye karşın, 

tepelerin ve ovaların birbiri ardınca sıralandığı bir yapısı vardır. Gökçeada genelde engebeli bir yapıya sahip 
ve volkanik kütlelerden oluşmuştur. Gökçeada'nın %77'si dağlık, %12'si engebeli ve %11'i de ovalık alandan 

oluşmuştur (Şengül vd., 2014: 43). İl Toprak Envanter Raporları incelendiğinde 1938 Amerikan toprak 

sınıflaması sisteminde kullanılan büyük grup toprak sınıflamasına göre Gökçeada’da çeşitli büyük toprak 
gruplarının olduğu görülmüştür. 1938 sınıflama sisteminde 3 ordo bulunmaktadır. Ordolar; zonal, intrazonal 

ve azonal olup zonal ve intrazonal ordolarının alt ordoları bulunmaktadır. Zonal ordosunda kireçsiz kahverengi 

topraklar, intrazonal ordosunda kahverengi orman toprakları ve azonal topraklardan alüvyal ve kolüvyal büyük 

toprak grupları bulunmaktadır (Cengiz vd., 2009: 24). Gökçeada’da doğal bitki örtüsü olarak yüksek arazilerde 
kızılçam ormanları, fundalıklar, meşe, zeytin, kocayemiş, böğürtlen, geven, kekik, ahlat ve ılgın ile maki 

toplulukları bulunmaktadır. Daha alçak kesimlerde doğal çayır otlakları, dikenler ve çeşitli türde otsu 

bitkilerden oluşan mera alanları yer almaktadır. Adanın özellikle orta ve kuzey kesimleri doğal özellikleri 
açısından bakir bir yapı göstermektedir (Atabay vd., 2001: 49). Gökçeada’da, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 

(TÜDAV) tarafından, adanın deniz ve kara alanı için ön fauna-flora envanteri çıkartılmıştır. Bu araştırmaya 

göre 180 tür deniz canlısı tespit edilmiştir. Adanın kuzeyi deniz canlıları açısından özellikle çok zengindir. 

Türkiye’nin ilk su altı parkı burada bulunmaktadır. Adada 19 memeli türünün varlığı saptanmıştır. En yaygın 
tür Anadolu sincabıdır. Adanın kuzey bölgesinde Akdeniz foklarının yaşadığı beş mağara vardır. Gökçeada 

Akdeniz Foku’nun Türkiye’de bulunduğu önemli alanlardandır. Ayrıca Flamingolar Gökçeada’nın sadık 

ziyaretçilerini oluşturmaktadır (Öztürk, 2001: 1-8). 

http://visitgokceada.com/tr/
http://visitgokceada.com/tr/ada-dogasi/
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Şekil 2. Gökçeada Doğası 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 
 

3.BULGULAR 
 

Her şeyin bir tüketim malzemesi haline geldiği, doğanın, coğrafyanın ve yerel kültürlerin bile turizm 

adı altında tahrip edildiği ve yok edildiği günümüzde, Gökçeada sessiz, sakin, başka bir turizmin, başka bir 

yaşamın peşinde; toprağının besinini kirletmeyen organik tarımıyla, doğa ile iç içe mimari dokusuyla, ekolojik 
değerlere hassasiyetiyle geleceğin hatta bugünün turizmi olan ekoturizmi keşfetmiş görünmektedir. Organik 

tarım ve hayvancılıkta pilot bölge seçilmesi, kentlerin gelişiminin doğal ve kültürel değerlerini tehdit etmediği 

bir felsefeye dayanan CittaSlow (Sakin Şehirler) ağına entegre olması, adanın geleceği için çizdiği yön 
hakkında önemli ipuçları vermektedir (http://www.arkitera.com/gorus/610/gokceada). Citta Slow, nüfusu 

50.000′nin altındaki kentlerin üye olabildiği, kentlerin kendi gelenek, göreneklerini, yemeklerini, tarihsel 

kimliklerini korumalarını öngören bir birliktir. Citta Slow felsefesi kentlerin hangi alanlarda güçlü ve zayıf 
olduklarını analiz etmelerini ve sahip oldukları şartlar çerçevesinde bir strateji geliştirmelerini teşvik 

etmektedir. Citta Slow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını 

standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya 

çıkmış bir kentler birliğidir. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, yerel 
kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir 

birliktir (Yıldırım ve Karaahmet, 2013: 15-16). 

Gökçeada doğal yapısı ve konumu ile pek çok sportif faaliyete ev sahipliği yapmaktadır. Bir takım 
sporlar aktiviteleri için dünyada eşine rastlanmayan doğal koşullara imkan vermektedir; doğa yürüyüşü, 

cycling, windsurf, kitesurf, su altı dalışları, kamp gibi sportif faaliyetler bunların başında gelmektedir. 

 

http://visitgokceada.com/tr/
http://www.arkitera.com/gorus/610/gokceada
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3.1. Doğa Yürüyüşü (Trekking & Hiking )İngilizce kökenli olan trekking, doğada yapılan yürüyüşlere 

genel olarak verilen isimdir. Esası motorsuz araçlarla ve yük hayvanları ile yapılan iz sürme, patika takibi, dağ 
ve doğa geçişleri ve yürüyüşleridir. Trekking bir eğlence turu değildir. Belirli zorluklar içerir, konforlu değildir, 

daha çok spora dayalıdır (Sazen ve Yılmaz, 2011: 60). Gökçeada doğa yürüyüşü açısından son derece elverişli 

bir araziye sahiptir. Doğa yürüyüşünün yapılabileceği 11 tane yürüyüş parkurları belirlenmiştir.  
 

Şekil 3. Hiking Rotaları 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 
   

Onbir yürüyüş parkuru olmasına karşın mevcut çalışmada bunlardan örnek olarak bir tanesi 

açıklanacaktır. Yürüyüş parkurlarından birini İsa Tepesi günübirlik yürüyüş parkuru oluşturmaktadır. Uğurlu 
Kasabası’nın kuzey – kuzeybatı yönünde yer alan İsa Tepesi, adanın batı yönünü gören, manzarası son derece 

etkileyici olan bir parkurdur. İsa Tepesi rotasının zorluk derecesi 2, uzunluğu 1.46 km., tahmini süresi 1 saat 

30 dakikadır. Geven ve taşlardan oluşan kısa bir parkurdur. 

Şekil 4. İsa Tepesi 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 

  
3.2. Cycling (Bisiklet Binme) 

Bisiklete binmek tüm dünya'da çok yaygın spor haline gelmiştir. Gerek bisiklet yollarının olmaması, 

gerek bisiklete binen kişilere gösterilmesi gereken saygının çok az olması şehir yaşantısında bisiklete binmeyi 
imkansız hale getirmektedir. Bunun sonucu da kapalı alanlarda bisiklete binmeyi ya da trafiğin olmadığı 

http://visitgokceada.com/tr/
http://visitgokceada.com/tr/
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arazilerde binmeye gerektirmektedir. Özellikle yurt dışında kullanımı yaygın olan bisiklet sürüşü son yıllarda 

ülkemizde de giderek artmaktadır. Gökçeada arazisi nedeniyle bisiklet sürüşüne elverişli rotalara sahiptir. 
Gökçeada da bisiklet sürüşünün yapıldığı rotalar belirlenmiştir.  

Şekil 5. Cycling Rotaları 

Kaynak. http://visitgokceada.com/tr/ 

  
Belirlenen rotalardan biri: (Merkez>Yıldızköy> Kaleköy> Merkez) rotasıdır. Uzunluğu 11 km.’dir. Yeni 

başlayanlar için uygun bir rotadır. 10 üzerinden 2 zorluk derecesine sahiptir. Merkezden Yukarı Kaleköy 

ayrımına kadar asfalt yol, ayrımdan sonra 800 m. dik rampa, Arnavut kaldırımı döşeli zemin gelir. Yol üzerinde 

çeşme yoktur. Su için market vardır. Görülmesi gereken yerler; Poseidon Terası, Mustafa’nın Kayfesi, Sabun 
Atölyesi, Kale, Yıldız Koyu’dur (http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/bisiklet-01/) 

 

3.3. Windsurf (Rüzgar Sörfü) 

Gökçeada, Nisan ayından başlayarak Ekim ayına kadar devam eden ve rüzgar sörfü açısından çok 

önemli bir durum olan rüzgar sezonu nedeniyle, bu turizm faaliyeti için inanılmaz fırsatlar sunmaktadır. 

Kefaloz sörf tutkunları içinde son derece uygun koşullar sunmaktadır. Sert rüzgarlara rağmen Aydıncık Burnu 
sayesinde kaba dalgaların olmaması rüzgar sörfü meraklılarını buraya çekmektedir. Gökçeada Paros, Naksoz 

ve Rodos gibi Ege adalarının üzerinden geçen kuzey-güney yönünde esen rüzgar koridoru üzerindedir. Rüzgar 

şiddeti 4-5 beafort (11-16,17-27 deniz mili) civarındadır. Rüzgar bütün yıla yayılmıştır ve homojendir. 

Gökçeada‘da rüzgar sörfüne elverişli gün sayısı 300 civarındadır. Rüzgar sörfü, çok özel koşulların aynı anda 
ve aynı yerde bulunması halinde yapılabilen bir spor dalıdır. Bu özel koşullar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

a)Deniz ve kumsal b)Deniz yüzeyinden 10 metre yükseklikte yıl boyu sürekli ve belli bir açı ile esen rüzgar 

c)Rüzgarlı ancak sakin bir deniz d)Yeni başlayanlar için sığ bir deniz e)Profesyoneller için dalgalı ve rüzgarlı 
bir kumsal. Gökçeada, Aydıncık KörfeziTuzgölü-Ege Denizi arasındaki koridor Avrupa’nın çok önemli bir 

rüzgar sörfü noktası olmaya aday bir bölgedir. Şöyle ki, kuzeyden ve kuzey–doğudan esen rüzgar Aydıncık 

Körfezi üzerinde rüzgar ile birlikte dalga oluşturur. Bu ortam profesyonel sörfçüler için az bulunan bir fırsattır. 

Bölgenin güney sahili kuzeyden sürekli rüzgar alır. Ancak deniz sakindir. Altın kumsal olarak da anılan 
Aydıncık plajı geniş rüzgar sörfü imkanları sunmaktadır (Çavuşoğlu, 2008: 137-138). 

 

http://visitgokceada.com/tr/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/bisiklet-01/
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Şekil 6. Windsurf 

Kaynak.http://www.surfgokceada.com 
  

3.4. Kitesurf (Uçurtma Sörfü) 

Kitesurfing (kiteboarding); yelken-paraşüt karışımı bir uçurtma, buna bağlı bir kontrol barı, ipler ve 
bir board’dan oluşan parçalara sahiptir. Paraşütü andıran uçurtmanın kontrolü, bar adı verilen kontrol 

çubuğuyla sağlanırken, board su üzerinde kaymaya ve yönlendirmeye yaramaktadır. Kontrollü bir seyir ve 

enerji tasarrufu sağlamak için uçurtma bele takılan trapeze sabitlenmektedir (Demirkan vd., 2006:31-33).  
Yılın 360 gününü rüzgarlı olarak geçiren Gökçeada sörf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biridir. 

Aydıncık ve Kefalos Plajları paraşüt sörfü (kitesurf) için idealdir. Rüzgarın durumuna göre her seviyede seyir 

yapmak mümkündür. Özellikle Kefalos tarafı, hafif dalgalı paraşüt sörfü için son derece uygundur. 

Funboard’cular için de uygun seyir alanları mevcuttur. Mayıs – Eylül döneminde yaklaşık 100 gün hava açıktır. 
Gökçeada sayılı paraşüt sörfü merkezleri arasındadır.Adanın Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hakim rüzgar; 

kuzey, kuzey-doğu yönünde esen Poyraz’dır. Maksimum hızı 4,5 – 5 m/sn.’ye ulaşmaktadır 

(http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kitesurf/). 

     
Şekil 7. Kefelos: Windsurf 

Kaynak.http://www.surfgokceada.com 

  

3.5. Scuba Diving (Dalış) 
Geçmişte ilk dalışın yapıldığı tarih tam olarak bilinmese de milattan önceye dayandığını söylemek 

mümkündür. Önceleri inci çıkarmak için dalış yapılmakta iken daha sonraları deniz savaşlarının yaşanması ile 

askeri amaçlı dalışlar yapmışlardır. 

Su altına duyulan ilginin artmasıyla beraber scuba diving adı verilen dalış sporunun meraklıları da 
Türkiye’nin dört bir yanındaki dalış merkezlerini keşfetmeye başlamıştır. Su altında vahşi yaşamdan resiflere, 

antik çağaların batıklarından meteor çukurlarına kadar keşfedilecek çok şey vardır. Gökçeada da Scuba Diving 

için temiz bir denize ve keşfedilmeyi bekleyen binbir çeşit deniz canlısına sahiptir. Bu nedenle Gökçeada da 
Scuba Diving yapımına elverişli dalış rotaları belirlenmiştir (http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/squba-

diving/):  

 

http://www.haberler.com/gokceada/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kitesurf/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/squba-diving/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/squba-diving/
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Şekil 8. Scuba Diving Rotaları 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 

  

Belirlenen rotalardan biri, Yıldız Taşları, Sualtı Deniz Parkı’dır. Bu dalış noktası en yakın kıyıya 
yaklaşık 100 m. açıkta bulunur. Dalış çapa ipinden inilerek yapılır. Derinlik 24 m. ile 27 m. arasındadır. Dip 

yapısı bir sıra set şeklindeki kayalardan oluşmaktadır, kaya etrafları ise kumluktur. Bu kayalardaki kovuklar 

ise birçok canlıyı bir arada barındırmaktadır. Mığrı ve müren balıklarını beraber görebileceğiniz ender dalış 
noktalarından birisi Yıldız Taşları’dır. Böcek ve deniztavşanlarının bolca bulunması sualtı fotoğrafçılığı için 

uygundur. Yine bu dalış noktasında eski bir çapa ve büyük bir Bizans amforası görmek mümkündür. Dalış 

tekne ve bot ile yapılmaktadır. Bot ile Kaleköy Limanı’ndan ulaşım 5 dakika, Kuzu Limanı’ndan ise 20 
dakikalık bir mesafededir. Bölge deniz parkı olması nedeniyle her türlü avcılığa kapalıdır 

(http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/squba-diving./). 

 

     
Şekil 9. Gökçeada Dalış Aktivitesi 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 
 

3.6. Kuş Gözlemciliği 

Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Sağlıklı bir 
çevrenin en iyi göstergesi olan kuşlar her türlü yaşam ortamında bulunurlar. Mevsimlere göre sulak bir alan, 

bir orman, dümdüz bir bozkır hatta büyük bir şehrin ortasındaki meydan kuş gözlemcisinin seçtiği yerlerden 

biri olabilir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006). Yörede su ve bitki çeşitliliğinin sonucunda birçok kuş çeşidi 
bulunmaktadır. Gökçeada kuş gözlemciliği için eşine az rastlanır fırsatlar sunmaktadır. Adada 16 takım ve 41 

familyaya dahil toplam 143 kuş türünün dağılış gösterdiği belirlenmiştir. Gökçeada’da görülen kuş türleri, 

Türkiye kuş faunasının (473 tür) yaklaşık %30’luk kısmını oluşturmaktadır. 63 tür kuş, yıl boyunca adada 

http://visitgokceada.com/tr/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/squba-diving./
http://visitgokceada.com/tr/
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gözlemlenebilir. 55 tür yaz göçmeni, 15 tür kış göçmeni ve 10 tür transit göçmendir. IUCN kriterlerine göre 

138’i düşük riskli, 2’si duyarlı, 3’ü de tehdide yakın sınıfındadır (Tok ve Özkan, 2014: 130). Olağanüstü 
güzellikte manzaralar oluşturan bu ziyaret, flamingoların göç yolları üzerinde olan adayı her sene ilkbahar ve 

sonbahar aylarında renklendirir. Flamingoların varlığı dünyanın her yerinden ziyaretçileri adaya çeker. 

Gökçeada kuş popülasyonu bakımından çok zengin bir faunaya sahiptir. Gökçeada’da 143 kuş türünün dağılış 
gösterdiği belirlenmiştir. Bu kuş türleri, Türkiye kuş faunasının % 30’luk kısmını oluşturmaktadır 

(http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kus-gozlemciligi/). 

 

     
Şekil 10. Aydıncık, Tuz Gölü, Flemingolar 

Kaynak.http://visitgokceada.com/tr/ 

  
3.7. Kampçılık 

Kampçılık zorluklarla dolu fakat zevkli bir uğraştır. Kampçılığın esas kuralı ise doğaya saygı duymaktır. 

Doğayı koruma karşısında insanoğlunun rahatı ikinci planda kalmaktadır.. Kamp yaparken her zaman göz 
önünde tutulması gereken kural çevreye en az zararı vermektir.  

Alternatif turizm olanakları arasında, her tür gelir grubundan kişiye hitap eden doğa dostu kamp turizmi, tüm 

dünyada giderek önem kazanmaktadır. Gökçeada kamping için son derece uygun koşullara sahip bir adadır. 

Özellikle Aydıncık sahili ve Yıldızkoy kampçılar için son derece cazip mekanlardır 
(http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kampcilik/). 

    
 

Şekil 11. Gökçeada Kamp Alanları 
Kaynak.http://www.memurlar.net 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Ekoturizm aslında modernleşme neticesinde ortaya modernleşmeyle birlikte kentleşmenin hızla 

yükselişi insan ilişkilerinde ve insanlarda  bir takım değişimleri ve yorgunlukları beraberinde getirmiştir. 

http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kus-gozlemciligi/
http://visitgokceada.com/tr/
http://visitgokceada.com/tr/aktiviteler/kampcilik/
http://www.memurlar.net/
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Bununla birlikte sadece deniz, kum, güneş yani sahil turizmi ile tatmin olmama durumuyla karşı karşıya 

kalmışlardır. Bu ise insanların farklı aktivite alanı olan ekoturizme doğru kaymalarının sağlamıştır. Genellikle 
orta ve üst gelir gruplarının tercih ettiği ekoturizm, bir turistteki beğeni anlayışını değiştiren, koruma ve 

sorumluluk duygusu ile hareket etmeyi sağlayan insanlarda uygun davranışlar geliştiren, yerel ekonomiye 

katkı sağlayan bir turizm çeşididir (Apalı, 2015: 113). Gökçeada modernleşmeden uzak olarak el değmemiş 
koyları, doğa ile iç içe mimari dokusuyla birçok turistin ilgi odağı haline gelmektedir. Adanın büyük bir 

bölümünün (%52) sit alanı olması nedeniyle mimari projelerin yerel dokuya uygun olarak yapılması ile 

yapılaşma kontrol altında tutulmaktadır. 

2002 yılından bu yana Gökçeada’da organik tarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle 2008 
yılından bu yana uygulanan organik tarım ürün ve faaliyetleriyle ziyaretçilerine doğal bir ortam sunmaktadır. 

Gökçeada, haziran 2011 yılında aldığı ‘Cittaslow’ unvanı ile dünyadaki ilk ve tek sakin ada konumundadır. 

Organik ada ve sakin ada olması nedeniyle birçok ekoturisti kendine çekmektedir. 
“Cittaslow” aynı zamanda iyi bir eko-turizm modelidir. Sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 

gönüllülük felsefesine dayalı faydalanıcılar arasında ticari engeller yaratmayan, sağlıklı rekabet ve avantaj 

ortamı sağlayan etiket(sertifikasyon) yöntemleri aracılığı ile bazı standartlar geliştirmeye yönelik araştırma ve 
çalışmalar yapılırken eko-turizmin yapılanması da desteklenmiş olacaktır (Yıldırım ve Karaahmet, 2013: 15). 

Ekoturizim her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da doğru yönetilmediğinde olumsuz etkileri 

olabilir. Ekoturizmin olası etkileri arasında aşırı kalabalığın yarattığı tehdit, erozyon, ormanların tahribi, artan 

ulaşım olanaklarının ve inşa faaliyetlerinin yarattığı tahribat, nadir kaynaklar için artan rekabet ortamı. 
Bununla beraber ekoturizm, çok olumlu çevresel ve sosyal etkilere de yol açabilir. Tam bu noktada 

sürdürülebilir turizm önem kazanmaktadır. Bu nedenle ekoturizmin üzerine bu kadar çok düşülmektedir. 

Oldukça sade ve basit hizmetlerle yetinebilen ekoturistler çevresel etkileri en aza indirebilmektedirler (Yücel, 
2002: 4). 

Gökçeada başka bir turizm anlayışını, başka bir yaşam kültürünü çağırmaktadır. Bu da şüphesiz ki 

ekoturizm anlayışı ve hümaniter bir yaşam tarzıdır. Gökçeada doğal, coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile 

turizm ekoturizm, agro turizm, sağlık turizmi, alternatif turizm gibi çeşitli turizm türlerinde uluslararası bir 
destinasyon olabilecek potansiyele sahiptir. Su altı dalış turizmi, su sporları turizmi, doğa sporları turizmi, 

sağlık ve alternatif tedavi turizmi, agro turizm, doğa turizmi, kıyı turizmi, mağara turizmi, kuş gözlemciliği 

turizmi, kültür ve tarih turizmi, kamp turizmi, botanik turizmi, festival turizmi, mutfak turizmi gibi turizm 

türlerinin tamamı mümkündür. http://www.arkitera.com/gorus/610/gokceada. Destinasyonlar ise 

ziyaretçilerin kültürel altyapıları, eğitim düzeyleri ve geçmiş turistik deneyimleri gibi bir takım 

bireysel özelliklerine bağlı olarak, herhangi bir ülke şehir ada vb farklı coğrafyalara yapacakları 

seyahatlerde değişik deneyimler sunma özelliğinde olan turizm ürünleridir (Candrea and Hertanu, 

2015: 164). 
Gökçeada’da ayırt edici olarak öne çıkan ve turistlerin tercih etmesindeki değerlerin bazıları aşağıda 

sıralanmıştır: 

- Türkiye’nin ilk ve tek su altı parkının var olması 

- Organik tarım üretiminde pilot bölge olması 

- Türkiye’deki Citta Slow üyesi 9 yerleşim yerinden biri olması 
- Akdeniz foku içi koruma bölgesi olması 

- Tatlı su kaynakları bakımından dünyada 4. Ege Denizi’nde 1.sırada olması 

- Türkiye’nin en batısında bulunması 
- Türkiye’nin en büyük adası olması 

Tüm bu değerler göz önüne alındığında ekoturizm çalışmaları yapılırken yerel işletmecilerinin ve 

bölgede yaşayan halkın fikirlerinin alınması önemlidir. Ekoturizm açısından tanıtım faaliyetlerinin geliştiği 

Gökçeada’da ekoturizm her geçen gün önemli bir turizm etkinliği haline gelmektedir. Gökçeada, sahip olduğu 
kültürü ve eşsiz tabiatıyla her mevsim ekoturizme açıktır konumdadır. Böylece ekoturizm faaliyetleri yılın her 

ayına yayılabilir bunun yanında adada yaşayan yerel halk da ekoturizm faaliyetlerine edilerek kalkındırılmaları 

sağlanabilecektir. 
Gökçeada’da ekoturizm altyapısı oluşturulurken sürdürülebilirliğinin sağlanarak ekolojik yapının 

korunması koruma ve kullanma ilkesinin dikkate alınması önemlidir. Ekoturizm altyapısının sağlıklı bir 

http://www.arkitera.com/gorus/610/gokceada
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şekilde oluşturulabilmesi için ise, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında işbirliğinin sağlanması 

gerekmektedir.  
Gökçeada’da ekoturizm faaliyetleri geliştirilirken bölge halkının görüş ve önerilerinin dikkate alınması 

anlamında bir anket çalışması yapılabilir. 

Gökçeada’da ekoturizm faaliyetleri için bölgesel rehberler yetiştirilmelidir. Bu rehberler ekoturizm 
konusunda uzmanlaşmış olmalıdır. 

Türkiye‘nin çeşitli yerlerindeki doğa sporları ile ilgilenen dernek ve kulüplerle iletişime geçilerek 

Gökçeada’da yapılan ekoturizm alanları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı broşürler verilebilir. 

Gökçeada’da yeni tesis, sera, park vb. yapılırken doğaya ve çevreye uyumlu olarak yenilenebilir 
alternatif enerji kaynakları kullanılabilir. 

Gökçeada’da ekoturizm faaliyetlerinde bulunmak isteyen bölge halkına devlet tarafından uygun faiz ve 

vadeli kredi kolaylığı sağlanmalıdır. Böylece adadaki yerli halka istihdam olanakları sağlanabilir. 
Halk Eğitim Merkezi tarafından bölgede çeşitli kurslar açılabilir. Ada sakinleri mevcut kurslarda üretmiş 

olduklarını gelen turistlere satarak kazanç sağlayabilirler ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olabilirler.  

Çeşitli seyahat acentaları ile görüşülerek Gökçeada’ya günübirlik geziler yanında konaklamalı tur 
programlarının da yapılması sağlanabilir. Örneğin çeşitli plaj ve sörf turları düzenlenebilir. 

Gökçeada’da yapılan ekoturizm planlaması ile bölgesel kalkınma arttırılarak, tanıtımını sağlanacak ve 

bununla birlikte sürdürebilirlik de sağlanacaktır. 

Bu çalışmada Ekoturizm faaliyetlerinin sosyo-ekonomik yönünün incelenmiştir. Yapılacak yeni 
çalışmalarda sosyo-ekonomik yönünün yanında sosyo-kültürel yönü incelenebilir. Çünkü Gökçeada’daki Rum 

köylerin varlığı ve birçok Rum vatandaşın adada yaşamaya devam ediyor olması farklı kültürlerin ve 

toplumların birbirleriyle karşılaşması ve toplumlararası etkileşimini sağlamaktadır. Yunanistan’da yaşanan kriz 
nedeniyle de Rum vatandaşlar Gökçeada’ya gelip yerleşme kararı almışlardır. Bu kararı etkileyen başka bir 

faktör ise; Gökçeada Rum ortaokulu ve Gökçeada Rum Lisesinin açılmış olmasıdır. Ayrıca çeşitli kültürleri de 

içinde barındıran Gökçeada camiler, kiliseler, manastırlar, eski Rum evleri ve günümüz mimarisi bir arada 

bulunmaktadır. 
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ÖZET  
1950’li yıllardan itibaren gelişen yaşam koşulları ve değişen ihtiyaçlar kitle turizm hareketini 

geliştirmiş, fakat kitle turizmi avantajların yanı sıra çevre kirliliği, kültürel varlıkların korunamaması gibi 

dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Bu dezavantajlar ve son yıllarda yaşanan teknolojik ve sosyal 

gelişmeler insanları alternatif turizme yönelten sebepler arasında sayılmaktadır.  
Alternatif turizmin sürekliliği de kültürel varlıkların ve dolayısıyla mimari mirasın korunmasına 

bağlıdır. Kültürel varlıkların ve mimari mirasın korunmasına yönelik uluslararası birçok örgütün yaptığı 

çalışmalar ve geliştirilen politikalar doğrultusunda bu varlıkların özgünlüğünü ve kimliğini oluşturan 
nitelikleri bozmadan “koruma” ve “onarım” kriterleri söz konusudur. Alternatif turizm çeşitleri açısından 

tercih edilen bir destinasyon olan ülkemizde bu konu önem arz etmektedir.  Bu önemin bilinci doğrultusunda 

TÜSİAD’ın hazırlamış olduğu raporda Türkiye’de alternatif turizmin gelişmesindeki engellerden birinin doğal 

ve kültürel varlıkların korunamaması olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı; ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde yer alan koruma 

değerleri ve 1964 Venedik Tüzüğü’nde yer alan koruma ve onarım maddeleri dahilinde kültürel miras 

unsurlarından örnekler incelemektir. Bu doğrultuda alternatif turizmin sürdürülebilirliğindeki rolleri açısından 
Türkiye’deki bu yapı ve alanların korunmasında  mevcut durum değerlendirilerek, Trabzon – Uzungöl, Antalya 

– Aspendos, Ağrı – İshak Paşa Sarayı, Hatay – Arkeoloji Müzesi örnekleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Kültürel Miras, Koruma. 
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AN EVALUATION ABOUT THE PRESERVATION OF CULTURAL 

HERITAGE IN ALTERNATIVE TOURISM 
 

 

ABSTRACT 

Even though the shift in the order of necessities and the improvement of living standards seem to be the 
advantages have helped in development process of mass tourism since 1950s, some undesired results such as 

environmental pollution, the lack of protection of cultural assets are also brought into the scenery. Advances 

both in technology and the social life, adding to these disadvantages of mass tourism, have seemingly led 

customers of tourism into alternative ways. 
There is no doubt about that the sustainability of alternative tourism is dependent on the preservation of 

cultural assets, hence on the protection of architectural ones. Many studies conducted by the international 

organizations concerning the protection of those architectural and cultural heritage assets and the policies 
developed in accordance with these studies established "preservation" and "renovation" criteria without 

compromising the qualities that make up their originality and identity.   

This issue of preservation requires a tremendous amount of attention since Turkey has become an 
important destination for those seeking ways of alternative tourism. A recent report by TÜSİAD (Turkish 

Industrialist’s and Businessmen’s Association), as being aware of this importance, indicated how the lack of 

preservation of cultural heritage and of environmental assets constructs a major obstacle in these ways of 

alternative tourism. 
The purpose of this study is to analyze examples such as architectural assets enlisted in ICOMOS 

Declaration for Preservation of Cultural Heritage in Turkey and cultural heritages enlisted in the Venice 

Charter in 1964, thus, the present states of Uzungöl (Trabzon), Aspendos (Antalya), Ishak Pasha Palace (Ağrı) 
and the Archeological Museum of Antioch (Hatay) are to be discussed. With the help of these analyses, the role 

of preservation in the sustainability of the alternative tourism in Turkey is aimed to be asserted. 

Keywords: Alternative Tourism, Cultural Heritage, Preservation. 
 

 

1. GİRİŞ 

 
Alternatif turizm türleri içerisinde Türkiye için büyük bir önem arz eden kültür turizminde mimari ve 

doğal öğeler temel yapı taşları arasındadır. Bu yapı taşlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi 
kültür turizminin Türkiye’deki sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.  

 ‘’Miras’’ geçmişten günümüze kalan şey olarak tanımlanabilir. Bu tanım kapsamında bir kişiden 

başkasına, yakınına kalan mal veya mülk olabileceği gibi tüm topluma mal olan kültürel bir olgu da miras 
kapsamına girer (Brangar, 2004: 19, Nuryanti, 1996:249 ). Mimari yapılar kültürün ve kültürel mirasın estetik 

bileşenleridir. Bu bileşenler kültürel miras içerisinde estetik değerleri yanında simgesel bir değer de kazanırlar 

(Kuban 2000: 49). Kültür varlıklarının bu değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak 

aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur (Bademli, 2005: 1). Bu simgesel değerlerin korunması kültürel 
sürekliliği de sağlayacak ve buna bağlı olarak turizmin devamlılığını da sağlayacaktır. Çalışmada ele alınan 

mimari ve doğal alanlar da bölgelerinde simgesel bir öğe olarak ortaya çıktıkları için seçilmiştir ve kültürel 

mirasın korunması çerçevesinde o bölgedeki turizmi de nasıl etkiledikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Sürdürülebilirlik olgusu içerisinde koruma olgusunu da barındırmaktadır ve birbirini tamamlayan 

kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır (Tapan, 2007: 59). Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bu yapı ve 

alanların korunması ve kültür varlığının sahip olduğu özelliklerin muhafazası için yeniden işlevlendirme gibi 
faaliyetler bu alanlardaki turizm türlerinin sürdürülebilirliği açısından da muhakkak ki önemlidir. Tarihi 

çevrenin korunması ve mimari mirasın korunmasıyla sadece kültürel faydalar değil aynı zamanda ekonomik 

ve turizm için de önemli katkılar sağlanacağı açıktır (Canıtez vd., 2005: 1288). 

Kent Bilim Terimleri Sözlüğü’nde ‘’Kentlerin belli kesimlerinde yer alan çağ bilimsel ve yapıtasarcılık 
değerleri yüksek yapıtlarla, anıtların ve doğa güzelliklerin -kentte bugün yaşayanlar gibi- gelecek kuşakların 
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da yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve dokuncalı eylemler karşısında güvence altına alınması’’ 

şeklinde tanımlanan koruma kavramı, Ulusal Mevzuatımız olan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’nda koruma ve korunma kavramları birlikte ele alınmaktadır. Taşınmaz kültür varlıkları 

açısından bakım, onarım, restorasyon, muhafaza ve fonksiyon değiştirme işlemleri olarak tanımlanmıştır 

(Ekinci, 2009: 8).  
Bu tanımsal kavramlardan hareket ederek, bu niteliksel çalışmada mimari ve kültürel mirasın çeşitli 

yöntemlerle korunmasının alternatif turizme olan etkileri incelenerek, evrensel sayılan koruma politikalarından 

onarım ve restorasyonla ilgili kısımlara değinilmiştir. Kültürel mirasın korunmasında turizmin rolü ve turizm 

çeşitlerinin sürdürülebilirliğinde kültürel mirasın korunmasının önemi döngüsü çalışmanınana temasını 
oluşturmaktadır. Eski kullanımlarından sonra mimari ve çevresel koruma yöntemleriyle yeni çehreler kazanan 

Trabzon – Uzungöl, Antalya – Aspendos, Ağrı – İshak Paşa Sarayı ve Hatay – Arkeoloji Müzesi örnekleri 

çeşitli açılardan değerlendirilerek alternatif turizm türleri için yarattıkları fırsatlar ele alınmıştır. Bu fırsatların 
yanında mimari ve kültürel koruma için politikalar dahilinde yeni yapılacak olan mimari koruma müdahaleleri 

için de öneriler sunulmuştur.  

 

2. ALTERNATİF TURİZM KAVRAMI 
 

 Son yıllarda turistlerin taleplerinde yaşanan değişimler hem akademisyenlerin hem de sektör 
temsilcilerinin dikkatini çekmiş ve bu alanda araştırmalara yönelim yaşanmışyıt. Bu araştırmalar turistlerin 

artık deniz, kum, güneş yani kitle turizmi ile yetinmediklerini göstermiş; alternatif turizm ve türlerini ortaya 

çıkarmıştır (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 41).  Yapılan çalışmaların da etkisiyle, turizm gelişiminde kitle turizmine 
verilen önemin yerini alternatif turizm almıştır (Brohman, 1996: 63). Alternatif turizmi “deniz kum güneş 

üçlüsüne bağlı olarak gerçekleştirilen ve geleneksel bir hale gelen kitle turizminin çevre ve sosyal yapı 

üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkileri azaltmak ve kitle turizm ürünü dışında farklı arayışları olan 

tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılamak amacı ile pazara sunulan turizm türleri” şeklinde tanımlamak 
mümkündür (Akoğlan Kozak & Bahçe, 2009: 97). 

Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve mevsimsellik sorunun çözümü için turizm 

faaliyetlerinin dönemsel ve bölgesel olarak dengeli biçimde dağılımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla turizm 
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm alanlarının gelişmesi önem arz etmektedir (TÜSİAD, 2014: 

6). Ülkelerin turizmden daha fazla pay alabilmeleri için turizm hizmet ve ürünlerini çeşitlendirmeleri bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Alternatif turizm faaliyetleri ile turizmde sunulan hizmet ve ürünleri 

çeşitlendirmek mümkündür. Kongre turizmi, golf turizmi, spor turizmi, macera turizmi, kültür turizmi, eko 
turizm, termal turizm ve gençlik turizmi, kitle turizm hareketlerine paralel olarak doğmuş alternatif turizm 

türleridir (Öztürk & Yazıcıoğlu, 2002:  2-3) 

 
2.1. Sürdürülebilirlik Kapsamında Alternatif Turizm ve Alternatif Turizmin Gelişmesindeki 

Engeller 

Günümüzde turizm anlayışı artık kitle odaklı turizm yaklaşımından uzaklaşarak, doğayı ve doğanın 
barındırdığı kültürel değerleri de uzun dönemde kullanmayı ve gelecek nesillere de bırakmayı odaklayan bir 

hal almıştır (Akesen, 2009: 1368). Bu bağlamda turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak için, kaynakların planlı 

ve korunarak kullanılması ve özellikle doğal, kültürel, tarihi arz potansiyellerine sahip ülkelerde turizmde ürün 

çeşitliliğini sağlayacak olan alternatif turizm geliştirilmelidir (Çeken ve diğerleri, 2009: 1217). Weaver 
(1999)’a göre alternatif turizm, sürdürülebilir turizmin bir uzantısı olan, kitle turizmi hareketlerine tamamen 

zıt özelliklere sahip ve yerel mimariye uygun olan, yerel olarak kontrol edilebilen turizm türüdür. Bu bağlamda 

alternatif turizmde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için mimari öğeler ve mirasın da önemli olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Türki Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 2014 yılında yayınladıkları raporda, alternatif 

turizmin gelişmesi önündeki engelleri 6 madde halinde sıralamışlardır. Bunlar (TÜSİAD, 2014: 7-8); 
1. Yetersiz teşvik uygulamaları 

2. Nitelikli insan kaynağı eksikliği 

3. Altyapı sorunları 
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4. Doğal ve kültürel varlıkların iyi korunamayışı 

5. Paydaşlar arası işbirliği eksikliği 
6. Konaklama sürelerinin kısa oluşu şeklindedir. 

Maddeler dahilinde alternatif turizmdeki sürdürülebilirliği sağlamada kültürel varlıkların korunmasının 

önemli kriterler arasında olduğu görülmektedir. Maddelerdeki bu engellerin kaldırılması ile alternatif turizmin 
gelişimi hızlanabilecektir.  Mimari ve kültürel mirasın korunması ve restorasyon gibi işlemlerle yeni 

kullanımlarının gündeme gelmesi destinasyonlar için yeni alternatif turizm türleri de gündeme gelebilecektir. 

 

3. KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN KORUNMASI SÜRECİ 

 
Kültürel miras; eski nesiller tarafından bırakılan, günümüze kadar ulaşmayı başarmış, gelecek nesillere 

de fayda sağlayacak olan somut ve somut olmayan değerlerin tümüdür (UNESCO, 2016). Kültürel miras 

kategorilerini şekil 1’deki gibi ifade etmiştir;  

 

 
Şekil 1. Kültürel Miras Kategorileri (Galla (2002: 73). 

  
Şekil 1 incelendiğinde; somut kültürel mirasın taşınabilir ve taşınamaz olarak iki alt kategoride 

incelenmiş olduğunu, somut olmayan kültürel miras kategorisinde ise gelenekler, yaratıcılık, sözlü kültür gibi 

unsurların yer aldığını görmek mümkündür.  

 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ise kültürel miras kategorilerini 
kültürel miras, doğal miras ve silahlı çatışma durumunda miras olmak üzere 3’e ayırmaktadır. Kültürel miras 

ise kendi içinde somut ve somut olmayan kültürel miras olarak ayrılmakta; tablolar, heykeller, sikkeler, el 

yazmaları, anıtlar, arkeolojik kalıntılar, batıklar ve su altı kalıntıları gibi unsurlar somut kültürel mirası; sözlü 

gelenekler, gösteri sanatları ve ritüeller somut olmayan kültürel mirası, fiziksel, jeolojik ve biyolojik oluşumlar 
sonucu meydana gelen doğal alanlar ise doğal mirası oluşturmaktadır (UNESCO, 2016). Somut kültürel miras 

gelecek nesiller için korunması ve saklanması gereken, arkeolojik, mimari, teknolojik ve bilimsel açıdan önem 

arz eden yapılardır. Bu sebepten dolayı eserlerin hem insan hem de doğa faktörüne karşı uygun bir şekilde 
korunması önemli bir konudur (UNESCO, 2016). 

 

3.1 Kültürel Mirasın Korunmasında Turizmin Rolü 

Turizm kültürel mirasın korunmasında etkin bir role sahiptir (McKercher & Du Cross, 2002: 59-60). 

Günümüzde giderek daha da önem kazanan bir endüstri haline gelen turizm; kültürel ve doğal kaynakların 

geliştirilmesi ve korunabilmesi için bir aracı görevi görürken, turizmin sürekliliği için de bu doğal ve kültürel 

kaynakların korunup geliştirilmesi gerekmektedir (Uslu & Kiper, 2006: 306).        Turizmin kültürel mirasın 
korunması konusundaki olumlu etkileri şunlardır (McKercher & Du Cross, 2002: 59-61); 
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1. Turizm, yerel kültürlerin yeniden canlanmasında etkin bir role sahiptir.  

2. Turistler ile yöre halkı arasında gerçekleşen kültür alışverişi ile halkın farklı kültürlere olan hoşgörüsü 
artacaktır.  

3. Turizmden elde edilen gelirler ile bölge alt yapısının gelişimi sağlanacaktır.  

4. Turizmle beraber bölgede farklı iş kollarına yönelik fırsatlar artacaktır.  
5. Kültürel varlıkların korunmuş bir şekilde turiste sunulması, turistin bu konu hakkında bilinçlenmesine 

yardımcı olacaktır.  

6. Turizmden elde edilen gelirler ile kültürel varlıkların belgelenmesi, planlanması ve yönetilmesine 

yönelik kaynak sağlanmış olacaktır.  
Turizmin kültürel mirasın korunması konusundaki olumsuz etkileri şu şekilde sıralanabilir (McKercher 

& Du Cross, 2002: 60-61); 

1. Kültürel varlıkların değerinin tam olarak bilinememesinden dolayı kültürel varlıklarda fiziki 
bozulmalara sebep olabilir. 

2. Turizm altyapısındaki düzensiz yapılanma kültürel varlıkların tahribatına yol açabilir.  

3. Turistlerin gittikleri bölgede var olan kültürel ve kutsal varlıklara olan yaklaşımı kültürel varlıklara 
zarar verebilir. 

4. Toplumlara ait kültürel varlık ve değerlerin etkin bir biçimde korunamaması bu kültürel değerlerin 

yok olmasına sebebiyet verebilir. 

5. Turistlerin aşırı tüketimi sonucunda doğal ve kültürel kaynakların kapasitelerinden fazla kullanımına 
bağlı olarak tahribata yol açabilir. 

6. Toplumun en büyük gelir kaynağının turizm olması diğer endüstrilerde istihdamın azalmasının yanı 

sıra geleneksel iş kollarında da azalmaya yol açabilir.  
Kültürel mirasa sahip olan kentlerdeki bu alanların en önemli özelliği yeniden üretilemeyecek 

olmalarıdır. Turizmin meydana getirdiği fiziksel baskı kültürel miras alanının kalitesinin düşmesine ve 

turistlerin memnuniyet düzeylerinin azalmasına sebep olabilir (Russo, 2002: 5).  

 

4. KÜLTÜREL VE MİMARİ MİRASIN KORUNMASI 

 
4.1. Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Çalışmalar Yapan Kuruluşlar 

Koruma kavramı, herhangi bir şeyi zararlı dış etkilerden ve olası tehlikelerden esirgemek, eskimesini ve 

yıpranmasını engellemek için gereken önlemleri almak ve özenle bakmak anlamlarını içermektedir (Güler, 
2012: 7).  

Tarihte insanlar ölümlü olduklarının bilinci ile geride bir iz bırakma isteği duymuş ve ilk anıtları inşa 

etmiştir. İlk anıtların yapılmasının ardından bakımı ve korunması gündeme gelmiş ve anıtlar aynı zamanda 
kuşakların devamlılığını sağlayan bir unsur haline gelmiştir. Korumaya yönelik çabaların güçlendiği dönem 

18. yy olarak bilinmektedir. Bu duruma tüm Avrupa’da Helen ve Roma eserlerine olan ilginin etkisi olmuş ve 

bazı yasal düzenlemeler ile korumanın ilk adımları atılmıştır. 19. yy başlarında Viollet-le-Duc’ün restorasyon 

çalışmaları Avrupa’da koruma anlayışının gelişimine öncülük etmiş ve Fransa bu konuda liderliği üstlenmiştir. 
Korumanın bir disiplin halini alması ise II. Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. Bu tarihten sonra anıtlar, 

tarihi bir belge, insan yaratıcılığının bir ürünü, uygarlıkların ve toplumların sürekliliğini güvence altına alan 

öğeler olarak ele alınmaya başlanmıştır.  Bu dönemde parçacıl bir yaklaşımın yerine tarihi yapının çevresi ile 
beraber ele alınması yapı grupları yerleşmeler veya bölgeler olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve bu 

doğrultuda müdahale yöntemleri ve hukuki düzenlemeler şekillenmiştir (ÇEKÜL Vakfı, 2010: 9-12).  

Kültürel ve doğal miras kapsamında yer alan somut kültürel mirasın korunması için birçok ulusal ve 
uluslararası örgüt çalışmalar yapmaktadır. Kültürel mirası korumak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardan 

bazıları Tablo 1’de yer almaktadır: 
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Tablo 1. Kültürel Mirası Korumak Amacı İle Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar 

Kültürel Mirası Korumak Amacı İle Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar 

UNESCO -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization                                                                                         
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu), 

COE-Council of Europe (Avrupa Konseyi), 

WMF-The World Monuments Fund (Dünya Anıtlar Fonu), 

Getty Conservation Institute (Getty Koruma Enstitüsü), 

ICCROM- International Centre for Study of the Presevation and Restoration of Cultural 
Property (Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi)    

 ICOMOS- International Council of Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar ve Sitler 

Konseyi), 

 ICOM-International Council of Museums (Uluslararası Müzeler Konseyi), 

 ICA-International Council of Archive (Uluslararası Arşiv Komisyonu), 

 Europa Nostra-The pan-European Federation for Cultural Heritage (Avrupa Bütünündeki 

Miras Birliği) 

WATCH-World Association For The Protection of Tangible And Intangible Cultural 

Heritage  During Times of Armed Conflict (Silahlı Çatışmalarda Taşınabilir ve Taşınamaz 
Kültür Varlıklarının Korunması için Dünya Birliği) 

ÇEKÜL - Tarihi Kentler Birliği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı  

VEKAM - Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi 

KUMİD - Kültürel Mirasın Dostları Derneği 

TAÇ - Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı 

Tarih Vakfı 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 

Kaynak: (Teke, 2013, s. 44), (Ünsal & Pulhan, 2012, s. 36,37), (Şahin & Güner, s. 3) 
 

4.2 Mimari Mirasın Planlanmasına İlişkin Yöntemler 

Mimari mirasın korunması ve geliştirilmesine yönelik olan yaklaşımlar bir veya birkaç kavramı 

içerebilir (İstanbullu Dinçer ve Muğan Ertuğral, 2000: 72-73, Güler, 2012: 11): 
- Koruma: Fiziksel makanın veya mirasın yaşamasını sağlamak amacıyla mevcut durumunu koruma 

çabalarını içermektedir. 

- Gençleştirme: Fiziksel mekanın daha dingin hale getirilmesi için yapısal değişikliklerin yapılmasıdır. 
- Rehabilitasyon (Sağlıklaştırma): Kullanım değerini yitirmiş olan yapıların mimarisini korumak 

koşuluyla eski koşullarını geri getirme çabalarıdır. 

- Renovasyon: Eski mekanların yeniden kullanımı amacıyla yeni istek ve ihtiyaçlara göre yapılan 

fiziksel düzenlemeleri içermektedir. 
- Restorasyon (Esaslı onarım): Kültür varlığının yapısal sisteminin de büyük ölçekli şekilde 

değiştirildiği bir işlemdir. Kültür varlığındaki eksik olan unsurları tamamlamak ve yeni unsurları da ortaya 

çıkararak fiziksel koşulları değiştirme çabalarıdır. 
- Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) : Kültür varlığının harabe olması veya yok olması gibi durumlarda 

mevcut belgelere dayanılarak yeniden yapım söz konusu olmaktadır. Fiziksel mekanlar rekonstrüksiyon 

yöntemi ile önceki dönemde var olunan eski duruma mümkün olduğunca yakın hale getirilmeye çalışılır. 
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ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirisi’nde (2013) bu kavramlara ek olarak müdahale 

biçimlerinde koruma, acil koruma önlemleri, sağlamlaştırma, bütünleme, yapısal iyileştirme ve güçlendirme 
biçimlerinden bahsedilmiştir. 

 

4.3 Koruma Kavramının ve Yasalarının Gelişimi 

Mimari mirası ve kentsel alanları koruma uygulamaları özellikle 1980’li yıllarda ağırlık kazanmıştır. 

UNESCO, ICCROMM, ICOMOS gibi uluslararası kurumlar kültür ve koruma çalışmalarının ana hatlarını 

belirleyen kuruluşlar olarak gündeme gelmiştir. Korumanın teorik gelişimine bakıldığında 1789 Devrimi 

sonrasında harap olan anıtlar için Fransa’da Viollet Le Duck, İngiltere’de George Gilbert’in öncülüğünü 
yaptığı akımın üslup birliği akımı yöntemi ilk akımlardandır. Bu akıma göre bir mimari yapının sadece görünüş 

olarak değil, aynı zamanda yapısal biçimde ve ilk yapıldığı dönem tarzında restore edilmesi öngörülmüştür 

(Güler ve Ekinci, 2010: 5, Jokilehto, 2002: 138-139).  Bu akıma karşı olarak çıkan sanat eserinin hiç restore 
edilmeden var olan haliyle korunması gerektiğini öngören romantik akım ortaya çıkmıştır. 1880- 1890 

yıllarında bu akımlardan sonra ortaya çıkan tarihi restorasyon akımına göre ise tarihi belgelerden yararlanılarak 

bir yapının restorasyonu önerilmekteydi. 1931 yılında “Restorasyon Kuralları” (Carta del Restauro) Atina 
Konferansı’nda belirlenmiştir (Güler ve Ekinci, 2010: 5-8). Türkiye’deki koruma yasaları ve faaliyetleri ise 

Venedik Tüzüğü’nün (1964) kabulünden sonra ağırlık kazanmıştır. Koruma kavramı Venedik Tüzüğü’nde 

“Kültür varlığının korunmasındaki temel tutum korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin sağlanmasıdır.” 

şeklinde ifade edilmiştir (Madde 4).  
Son on yıl içerisinde Türkiye’de kültürel ve mimari mirasın korunmasına yönelik olarak yasal ve 

yönetsel değişimler söz konusu olmaktadır. Türkiye’nin kabul ettiği ve uluslararası anlamda taraf olduğu 

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması 
Sözleşmesi, Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi gibi sözleşmeler yasal anlamda kültürel mirasın 

korunmasına yön vermektedir. Yönetsel anlamda ise 2003 yılından bu yana kültürel miras ile en yetkili kurum 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Bu açıdan kültürün ve turizmin birlikte sürdürülebilmesi açısından bu yasal 

ve yönetsel gelişimler büyük önem arz etmektedir (Şimşek, 2014: 69).  
 

4.3.1 Venedik Tüzüğü 

Estetik ve tarihi değerlerin ortaya çıkarılmasını öngören ve kültürel mirasından korunmasında temel 
belgelerden olan Venedik Tüzüğü mimari miras öğelerinin korunması ve biçimlendirilmesi sürecinde oldukça 

etkili olmuştur (Smith, 2006: 92). 1964 yılında İkinci Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri 

Kongresi’nin düzenlenmiş sonuçları olarak ortaya çıkan Venedik Tüzüğü, koruma anlamında uluslararası 
anlamdaki anayasası niteliğindedir. ICOMOS’un kuruluşuna da önderlik eden bu tüzük Türkiye’de 1967 

yılında kabul edilmiştir. Bu tüzükte yer alan kararlar Türkiye tarafından genel kabul görmüş olup ve 

“Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu” tarafından benimsenmiştir. 1973 yılında çıkarılan 1710 

sayılı Eski Eserler Yasası ve 1983 yılında kabul edilen 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yasası” ile Türkiye’deki yasal eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır (Canıtez vd., 2005: 1284). 

Venedik Tüzüğü’nde yer alan Onarım başlığı maddelerinde yer alan hususlar şu şekilde sıralanabilir: 

Madde 9: Onarımın özgün bir iş olduğu ve kültür varlığının estetik değerinin ortaya çıkarılması 
amaçlarının varlığından bahsedilmiştir, 

Madde 10: Sağlamlaştırmada ve onarımda geleneksel tekniklerin yetersiz kalması durumunda çağdaş 

yöntemlere başvurulabileceğinden söz edilmiştir, 
Madde 11: Kültür varlığına mal edilmiş farklı dönemlerin geçerli katkılarının saygı görmesi 

gerektiğinden ve bu tarz değişimlerde insiyatifin sadece işi üzerine almış kişiye bırakılamayacağına 

değinilmiştir, 

Madde 12: Yapıdaki eksik kısımların tamamlanması durumunda özgünlüğün bozulmaması gerektiğine 
fakat özgünden ayırt edilmesi gerekliliğine değinilmiştir, 

Madde 13: Ancak yapıya ve çevresine zarar vermeyecek eklemeler için izin verilebileceğinden söz 

edilmiştir. 
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4.3.2. ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi 

Ulusal ve evrensel kültürün bir bileşeni olan ve tarihi alan ve çevrelerin yaşaması günümüzde 
rastlantılara bırakılmamaktadır ve korunmaları amaçlanmaktadır (Ahunbay, 1999: 8).  Mimari korumanın 

kültürel, sanatsal, teknik ve ustalık gerektiren bir eylem olduğu belirtilen tüzükte kültürel ve çevresel gelişim 

için mimari korumanın gerekliliği vurgulanmaktadır.  
Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde mimari mirası korumayla alakalı bildirgede yer alan 

mimari mirasa müdahale ilkeleri bölümünde yer alan maddelerde şu hususlar göz önünde bulundurulmuştur 

(ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi 2013):   

İlke 1: Yapılara yapılan müdahalelerde özgünlük kriteri, 
İlke 2: Müdahalelerde yapının bütünlüğünün korunması, 

İlke 3: Kültürün veya dönemin verilerinin korunması gerekliliği, 

İlke 4: Müdahalelerin daha sonra yapılacak müdahaleleri yanıltmaması gerekliliği ve özgün yapıya zarar 
verilmemesi gerekliliği, 

İlke 5: Özgün malzeme ve teknikler dışında kullanılacak yeni malzeme ve tekniklerin bilimsel verilere 

uygunluğunun ve gerekli testlere tabi tutulmasının ölçülmesi gerekliliği, 
İlke 6: Ölçüme dayalı ve düzenli izleme yapılacak mekanizmaların varlığı gerekliliği, 

İlke 7: Mimari mirası korumada yasal çerçeve (ihale kuralları-koşulları ve fiyatlandırma sistemi) 

gerekliliği, 

İlke 8: Her aşamanın belgelenmesi, arşivlenmesi ve tüm uzmanların inceleme ve kullanımına açık 
tutulması gerekliliği, 

İlke 9: Kültürel mirasın belgelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik müdahalelerin 

belirlenmesinde genellemelerden kaçınılması gerekliliğidir. 
 

5. KÜLTÜREL VE MİMARİ MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK ÖRNEKLER 

VE ALTERNATİF TURİZME YANSIMALARI 

 
Çalışmada Trabzon – Uzungöl, Antalya – Aspendos, Ağrı – İshak Paşa Sarayı, Hatay – Arkeoloji Müzesi 

örnekleri seçilmiş olup, mimari ve kültürel miras değerlerinin yanında alternatif turizme olan yansımaları 

incelenmiştir. Restore edilen yapı ve alanlar içinde alternatif turizm türlerine (özellikle kültür turizmi) olanak 

sağladıkları düşünüldüğünden bu örnekler seçilmiştir. Çalışmanın Türkiye’deki mimari mirası koruma ve 
turizmden örnekler sunma açısından literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Örnek 1: Aspendos Antik Kenti 

Aspendos Antik Kenti Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belkıs beldesinde yer almaktadır. Günümüzde bu 
bölge Antalya’da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer almaktadır. Truva savaşının ardından 

kurulan Aspendos’un en önemli yapısı tanrılara ve devrin imparatorlarına adanan, Roma tiyatro mimarisinin 

ve yapım tekniğinin son çizgilerini sergileyen tiyatrosudur. (Türkiye Cumhuriyeti Serik Kaymakamlığı, 2016). 
Tüm dünyada en iyi korunmuş antik tiyatro olan Aspendos Antik Kenti için 2010 yılında Kültür Varlıkları Ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan restorasyon çalışmalarına Ocak 2013 tarihinde başlanmıştır. 

Çalışmaların tamamlanmasının ardından antik tiyatroda sanatsal faaliyetlere de daha aktif biçimde yer 
verilmesi planlanmıştır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , 2016) .Mimari mirası koruma çerçevesinde 

Aspendos Antik Kenti için yapılan yenilemeler ile özellikle kültür turizmi anlamında yeni fırsatlar 

oluşturulmuştur. Aspendos Antik Tiyatrosu restorasyonu sonrasında sadece bir tiyatro alanı olmaktan çıkan 

mimari değerde festivaller, konserler, şenlikler gibi birçok rekreatif etkinlik yapılabilir hale gelmiştir. Ziyarete 
kapatılmadan yapılan restorasyon süreci dahilinde son 3 yılın istatistiklerine göz atıldığında 2013 yılında 

399.267 olan ziyaretçi sayısı 2014 yılında 246.121 ziyaretçi sayısına düşmüştür. Mimari yenileme sonrasında 

2015 yılında ise yeniden yükselişe geçtiği Tablo 2’deki verilerden görülmektedir (Antalya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2016). Tablo incelendiğinde 2015 yılı itibariyle 335.582 ziyaretçinin olduğu ve antik kentin 

önemli bir cazibe merkezi haline geldiği söylenebilir. Politikalar dahilinde uzmanlar tarafından restorasyon 

kriterlerine uygunluğu belirtilen Antik Kent için sürdürülebilir turizmin sağlanması gelecek açısından en 
önemli hedeflerden olacaktır. 
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Tablo 2. Aspendos Antik Kenti Verileri 

 

Yapı / Alan 

 

Bulunduğu 

İl 

Destinasyonda 

Yapının/Alanın 

Olanak Sağladığı 

Alternatif Turizm 

Çeşitleri 

Mimari 

Müdahale 

Yöntemi  

ve Yılı 

Antik Kente 

Gelen Ziyaretçi 

Sayısı        

2013-2014-2015 

Aspendos Antalya Kültür Turizmi 

Festival Turizmi 
Etkinlik Turizmi 

Restorasyon- 

Ocak 2013 

399.267 

246.121 
335.582 

 

 

Örnek 2: İshak Paşa Sarayı 

Osmanlı döneminde Ağrı’da yapılan en büyük ve en önemli eser olma özelliğini taşıyan İshak Paşa 
Sarayı, Doğubayazıt’ın 7 km. güneydoğusunda yüksek bir tepeye kurulmuş olan, içeriğinde pek çok bölüm 

olan kompleks bir saraydır. Sarayın yapımına 1685 yılında başlanmış, yapımı 99 yılda tamamlanmıştır. Sarayın 

cami dışında kalan bölümlerinin çoğu yıkılmış, harap olmuş ve tavanları sökülmüştür. Camii saray 

kompleksine ait en sağlam yer olarak günümüzde ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir (Ağrı İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2016). 1958 yılından itibaren aralıklı sürelerle camide yapılan restorasyon 

çalışmalarında uzman ekip tarafından yapılan incelemeler sonucunda 48 yıl boyunca süre gelen çalışmalarda 

yanlışlıklar yapıldığı saptanmış ve tarihi yapının özgün halinde bozulmalar gerçekleştiğini bildiren uzman ekip 
yapının yeniden restore edilmesine karar verilmiştir. ICOMOS ve Venedik Tüzüğü’ünde de restorasyonların 

özgünlük, bütünlük gibi kriterler dahilinde yapılması belirtilmiştir. Müdahale yöntemleri dahilinde 

kullanılacak malzemeler belirlenerek sarayın duvarlarına zarar vermeyecek malzemelerin tedarik edilmesi 
sağlanmıştır (NTV, 2015). Biten restorasyon çalışmasının ardından 30 Ekim 2015’te sarayın camisi ibadete 

açılmıştır (NTV, 2008). Bu restorasyonlar sonrasında turizme açılan sarayın ve çevresinin 2015 yılı verilerine 

bakıldığında tek başına bir mimari yapının  dahi bölgeye alternatif turizm türleri anlamında oldukça fazla katkı 

yaptığı görülmektedir. 2015 yılı verileri incelendiğinde 41.655 turistin geldiği görülmekte ve kültür turizmi, 
inanç turizmi alanlarında ziyaretçi çeken bir yapı olduğu görülmektedir. Sarayın yenilenmesi ile sadece ibadet 

amacı ile değil turistik amaçlarla da bölgeye ziyaretler gerçekleşebilmektedir.  

 
Tablo 3. İshak Paşa Sarayı Verileri 

 

Yapı / Alan 

 

Bulunduğu 

İl 

Destinasyonda 

Yapının/Alanın Olanak 

Sağladığı Alternatif 

Turizm Çeşitleri 

Mimari 

Müdahale 

Yöntemi  

ve Yılı 

Saraya 

Gelen Ziyaretçi 

Sayısı       (Ocak-

Aralık 2015) 

İshak Paşa 

Sarayı 

Ağrı/Doğu 

Anadolu 
Bölgesi 

Kültür Turizmi 

İnanç Turizmi 

İlk 

Restorasyon- 
1958 

 

        41.655 
 

 

            

Örnek 3: Hatay Arkeoloji Müzesi 
1932 yılında Hatay’da başlatılan kazı çalışmalarında yurtdışından birçok üniversite katılmış olup 1932-

1938 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarla müzenin esas zenginliğini oluşturan 

mozaikler ortaya çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarının ardından 1948 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi açılmıştır. 
Mevcut binanın yetersiz kalma durumundan dolayı müze taşınmış ve zengin koleksiyon daha iyi bir şekilde 

sergilenmeye başlanmıştır (Hatay Arkeoloji Müzesi, 2016). Müze, mozaik koleksiyonu zenginliği yönünden 

dünyada ikinci, para koleksiyonu yönünden ise üçüncü sırada yer almaktadır (Hatay İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2016).  
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28.12.2014 tarihinde hizmete açılan yeni müze binasına eserlerin taşınma süreci esnasında eserler 

üzerinde yapılan restorasyon çalışmaları 2015 tarihinde gündeme gelmiş, ardından diğer eserlere yönelik olan 
restorasyon çalışmaları durdurulmuştur.  

Tablo 4 incelendiğinde 2015 yılı itibariyle 76.903 ziyaretçi sayısına ulaşan Arkeoloji Müzesi alternatif 

turizm türlerden kültür turizmi kapsamında destinasyondaki en büyük çekiciliklerden birini oluşturduğu 
görülmektedir. Tüzüklerde yer alan özgünlük kriterleri dahilinde onarılmaya çalışılan müzenin özellikle 

mozaik eserleri üzerinde onarımlar yapılmıştır. Kültürel ve sanatsal açıdan tarihi yansıtmada ve 

özgünlüklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önem arz eden bu çalışmalar sonucunda destinasyona 

turistik bir değer kazandırılmaya çalışılmıştır. Müzenin sahip olduğu kültürel ve mimari eserlerin 
özgünlüğünün sürdürülerek gelecek kuşaklara aktarılması mimari koruma kapsamında gerçekleştirilebilir ve 

turizm için sürdürülebilir bir kaynak oluşturulabilir. 

 
Tablo 4. Hatay Arkeoloji Müzesi Verileri 

 

 

Yapı / Alan 

 

 

Bulunduğu İl 

Destinasyonda 

Yapının/Alanın Olanak 

Sağladığı Alternatif 

Turizm Çeşitleri 

Mimari 

Müdahale 

Yöntemi  

ve Yılı 

Müzeye 

Gelen Ziyaretçi Sayısı       

(Ocak-Aralık 2015) 

Hatay  Arkeoloji 

Müzesi 

 

Hatay 

 

Kültür Turizmi  

Mozaik 

Eserlerin 

Restorasyonu- 

2014  

 

76.903 

 

Örnek 4: Trabzon- Uzungöl 

Trabzon’a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta olan Uzungöl deniz seviyesinden 1090 metre 

yükseklikte yer almaktadır. Vadinin ortasında yer alan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen deresinin 
önünü kapatması ile oluşmuştur. Eski ahşap evleri ve bölgedeki yaban hayatı ile dikkat çeken Uzungöl’de 

ayrıca trekking kuş gözlemciliği ve botanik amaçlı turlar düzenlenmektedir. Gerek yerli gerek yabancı turist 

açısından oldukça tercih edilen bir destinasyon olan Uzungöl,  07.01.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı 

ile özel koruma bölgesi ilan edilmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). Uzungöl Belediyesi 

tarafından 2004 yılında kanalizasyon, 2008 yılında atıksu arıtma tesisi,  çevre düzenleme çalışmaları 

yapılmıştır. 2008 yılında ayrıca Uzungöl’e ulaşım yolunun taşkın seviyesinin altında kalan kısımlarına duvar 
yapılması için proje çalışması gerçekleştirilmiş, yapılan beton duvarın estetik olmadığı konusunda düşünceler 

oluşmuş ardından duvarların uygun yüksekliğe getirilip üzerine bitkilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca 

2011 yılında bölgede kış turizmini canlandırmak adına teleferik çalışmaları da yapılmıştır (T.C. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, 2011). Literatürde belirtilen TÜSİAD’ın 2014 yılında çıkarmış olduğu alternatif turizmin 

gelişmesindeki engeller raporunda yer alan alt yapı sorunları başlığı altındaki problemlerin de kaldırılmasına 

yönelik çalışmalar olduğu söylenebilir. Çevre düzenlemeleri ve tüm mimari yenilemeler ile birlikte 
destinasyona sürdürülebilir alternatif turizm çeşitlerinden kültür turizmi, kuş gözlemciliği, macera turizmi, eko 

turizm, botanik turizm, kış turizmi ve yayla turizmi gibi birçok tür kazandırılmıştır. 

 

Tablo 5. Trabzon Uzungöl Verileri 
 

Yapı / Alan 

 

Bulunduğu 

İl 

Destinasyonda 

Yapının/Alanın Olanak 

Sağladığı Alternatif Turizm 

Çeşitleri 

Mimari Müdahale 

Yöntemi  

ve Yılı 

Destinasyona 

Gelen Ziyaretçi 

Sayısı      (Ocak-

Aralık 2015) 

 

 

Uzungöl 

 

 

Trabzon  

Kültür Turizmi 

Kuş Gözlemciliği 

Macera Turizmi 

Kış Turizmi 

Eko-Turizm(Botanik Turizm) 

Yayla Turizmi 

Restorasyon- 

2004 yılı ile 

başlayan alt yapı 

çalışmaları 

 

 

Yaklaşık 2 milyon 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Kitle turizmine bir tepki olarak ortaya çıkan alternatif turizm günümüzde ülkelerin turizm endüstrisinde 

rekabet avantajını elde etmesinde önem arz eden bir konu halini almıştır. Kültürel ve doğal kaynakların 

geliştirilmesinde turizm bir aracı görevi üstlenirken, turizmin sürekliliği de bu doğal ve kültürel kaynakların 
korunmasını gerektirmektedir. Binlerce yıldır birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye, 

kültürel miras açısından oldukça zengin bir ülkedir. Özellikle kültür turizmi açısından ziyaretçilere eşsiz bir 

deneyim yaşatacak olan kültürel mirasın etkin bir biçimde korunması oldukça önemlidir.   
Geçmişten günümüze kadar gerek ulusal gerekse uluslararası birçok kuruluş sözleşmeler, tüzükler ve 

kanunlar yardımıyla bu eserlerin korunması ve gelecek nesillere de aynı şekilde aktarılması için çalışmalar 

yapmaktadır. Burada önemli olan unsur kültürel ve mimari mirası turizm amaçlı kullanırken özgünlüklerine 
ve bütünlüklerine zarar vermeden kullanabilmek ve gerektiğinde yapılacak doğru müdahale teknikleri ile 

gelecek nesillere de bırakabilmektir.   

Araştırma kapsamında incelenen örneklerde belirgin olarak ortaya çıkan kültür turizminin sürdürülebilir 

turizm amacına hizmet etmesi ve sürdürülebilir alternatif turizmin gelişiminde rol oynaması imajı açısından 
ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedefin başarılı olabilmesi için ICOMOS, Venedik Tüzüğü gibi 

uluslararası anlamda koruma yasaları kriterlerine uygun olan, özgünlüğün bozulmadığı müdahaleler 

yapılmasına özen gösterilmelidir. Türkiye’de bu anlamda turizme katılabilecek çok sayıda mimari miras 
mevcuttur. Bu mimari mirasların yeni kullanım olarak turizm açısından ele alınması ve gereken 

restorasyonların yapılması, bu restorasyonların politikalar dahilinde, aktif koruma süreci içinde 

gerçekleştirilmesi alternatif turizm çeşitlerinin sürdürülebilirliğini sağlamada yardımcı olacaktır.   
Çalışmada incelenen ilk örnek olan Aspendos Antik Kenti için yapılan restorasayonlar sonucunda yeni 

kullanım alanlarının kazanıldığı görülmüştür. Özellikle yaz aylarında yapılan faaliyetlerle birlikte alternatif 

turizm türlerinden kültür turizmi, festival turizmi, etkinlik turizmi gibi alternatif turizm türleri fırsatları 

kazandırılmış ve 2015 yılı itibariyle 335.582 kişi ziyaretçinin olduğu tespit edilmiştir. İkinci olarak örnek 
seçilen ve incelenen İshak Paşa Sarayı’nda restorasyon çalışmaları ele alınarak uzmanlar tarafından eksik 

bulunulan ve tüzüklerde irdelenen maddelere uygunluğunun geliştirilebileceği hususlarına değinilmiştir. İnanç 

turizmi ve kültür turizmi anlamında sürdürülebilirliğin ancak bu çalışmalarla mümkün olabileceği 
düşünüldüğünde İshak Paşa Sarayı’nın alternatif turizm potansiyelinin oldukça fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır. Hatay Arkeoloji Müzesi örneği incelemesinde özellikle mozaik eserlerin restorasyonlarının ve 

kriterlere uygunluğu yönünde yapılan çalışmalar sonucunda bölgeye özellikle kültür turizmi anlamında 

alternatif turizm türlerinin kazandırıldığı sonucuna varılmıştır. Trabzon- Uzungöl örneğinin çalışma 
kapsamında incelenmesi sonucunda ise TUSİAD’ın 2014 yılı raporu dahilinde yeni düzenlemeler sonucunda 

diğer örneklere göre en fazla alternatif turizm türünün bölgeye kazandırılabildiği söylenebilir. Çalışmalar 

sonucunda  kültür turizmi, kuş gözlemciliği, macera turizmi, eko turizm, botanik turizm, kış turizmi ve yayla 
turizmi gibi birçok alternatif turizm türünün bölgede uygulanabildiği düşünüldüğünde politikalar kapsamında 

sürdürülebilirliğin sağlanmaya çalışılması gelecek açısından en efektif öneriler arasında sayılabilir. 

Mimari ve kültürel miras kapsamında çalışmada incelenen ulusal ve uluslararası yasa ve tüzüklerden 
hareketle; mimari, tarihi yapıların kimliğinin, estetiğinin, tarihi değerlerinin korunması, yapılan mimari 

müdahalelerin de yapının özgünlüğüne uygun yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Kültürün turizmi, 

turizmin de kültürü meydana getirdiği düşünüldüğünde kültürel mirasın korunmasının önemi daha fazla ortaya 

çıkmaktadır. Mimari olarak yitirilen her değer aslında sadece fiziksel olarak değil ülkenin kültürel, sosyal ve 
miras olan değerlerinin de yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan koruma kavramının üzerinde özenle 

durulması gerektiği ve turizme hizmet veren mimari değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği 

çalışmada vurgulanan önemli noktalar arasındadır. Mimari ve kültürel mirasın korunması kültürel açıdan 
olduğu kadar yarattığı turizm potansiyeli ile ekonomik açıdan da yararlar sağladığı açıktır.  
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ÖZET 

Sürdürülebilirlik kavramı, önceleri toplumsal kaygılar ile ortaya çıkmış, sonrasında çevre hareketi ile 

birleşmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının, kalkınma ile birleşmesi çevre hareketinin de merkezi olma 
konumuna getirmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın sürebilmesi içinde uluslararası ortaklıklar zorunlu hale 

gelmiştir. Kalkınma sürecini gerçekleştirecek tüm sektörel eylemlerin temel ilkesi dengeye dayandırılmıştır.  

Bu sektörel eylemlerden biri olan sürdürülebilir turizmin de hedefi yerel kalkınmadır. Sürdürebilir turizmin 
eylem alanlarında biri olan sürdürülebilir kültür turizmi, yerel ekonominin canlanması ve gelir sağlayıcı 

etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından önemlidir. 

Bu bildiri de öncelikle küresel ve toplumsal politikaların yönlendirilmesinde merkezi öneme sahip 

sürdürülebilirlik kavramının çok yönlü bir irdelemesi yapılarak, kavramın süreç içindeki değişen ve dönüşen 
ilkeleri tartışılmıştır. İkinci olarak sürdürülebilir turizm ve kültür turizmi kavramı çerçevesinde literatüre 

dayalı bulgular kavramsallaştırmıştır.  Kültür turizminde ana amaç “yer”e özgüdür. Kültür turizmin eylem 

alanı “tek olan, benzeri olmayan” değerlere dayanmaktadır. Diğer taraftan hem yerel değerlerin korunması 
hem de yerel kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Bildir de “yer” olan tanımlanan Erzincan’ın kültür 

turizminin dayanağını oluşturacak değerler tartışılmaktadır. Bahsi geçen değerler ise ikili sınıflama ile ele 

alınmıştır. İlk görünen değerler, ikincisi ise görünmeyen değerlerdir. Görünen değerler somut ve somut 
olmayan kültürel değerlerdir. Görünmeyen değerler ise sadece yere özgü toplumsal algılar, davranışlar, 

yargılar vb. Birinci grupta yer alan değerler kültür turizminin geliştirilmesinde yönlendirici olacak eylemler 

grubunda yer alabilecek iken, ikinci grupta yer alan değerler ancak gerçek kültür turizmi deneyimi yaşamak 

isteyecek kişi grupların görmek ve yaşamak isteyeceği değerler içinde yer alacaktır. Sonuç olarak kültürlerarası 
iletişimde en önemli rol ikinci grup değerlerde bulunmaktadır 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Kültür Turizmi, Erzincan 
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ÖZET 

İnsanlar sahip oldukları özgürlüklerin verdiği motivasyon ile yaşamlarını hızla devam ettirmektedirler. 

Yeryüzünün neredeyse her yeri keşfedilmiş durumda. İnsanlar daha meraklı ve daha heyecanlı hem öğrenmek, 

hem iş, hem de tatil amacı ile seyahat etmektedirler. Bu koşuşturma içerisinde ise insanlar farkına varmadan 
bile olsa sahip olduğu özgürlükler ve haklar ile dünyayı tahrip etmektedirler. Kanunlar ve teknoloji insanların 

refahı ve konforu için var olur iken diğer yandan ise ciddi bir çevre tahribatı ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Büyüyen ekonomiler, şehirler, sektörler diğer yandan büyüyen sorunları da beraberinde getirmektedirler. 

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan hak ve özgürlüklerin, refah ve konforun; çevre olmadan 
bir anlamının olamayacağını ve bu nedenle yaşam hakkı için çevre hakkının var olması gerektiğini günümüzde 

kavramış durumdadırlar. Turizm, hak ve özgürlüklerin belki de en çok yaşandığı bir sektör olup ülkeler ve 

ekonomileri için önem arz etmektedir. Diğer yandan turizmin toplum ve çevreye verdiği hasarların da göz ardı 
edilmemesi gerekliliği, insanların turizm hakkı ile çevre hakkını karşı karşıya getirmektedir. İnsanların var 

oluşları ile doğrudan ilişkili çevre hakkının turizm ile ilişkilendirilmesi, konuya sosyal yönü kadar hukuki 

yönleri ile irdelemek bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Çevre Hakkı, Turizm, Turizm Hukuku, Çevre Hukuku, Çevre Sorunları 

 

ENVIRONMENTAL RIGHT AND TOURISM  
 

 

ABSTRACT 

People continue their lives rapidly with the help of the motivation gained from their independence. 

Almost everywhere in the land surface has been discovered. Human beings travel not only in order to learn 

more curiously and excitingly but also for work and holiday. People destroy the world with the independence 

and rights they have without being aware of the damage they do while rushing about. Whereas laws and 
technology are available for the prosperity and accommodation of the people, we encounter a significant 

ecocide. Developing economies, cities, sectors lead to growing and bigger problems. People realize that the 

rights and independence they need in order to endure their lives, prosperity and accommodation are 
meaningless without an environment. Therefore, nowadays people are aware that environment right is 

necessary for right to live. Tourism is a kind of sector which the rights and independence are mostly 

experienced and is very important for countries in terms of their economies. On the other hand, the damage of 
the tourism to the society and environment shouldn’t be ignored. In that sense, people compare tourism rights 

and environment rights. In this concept, this study aims to focus on correlating the environment rights which 

is related to existence of human beings to tourism rights via integrating social and legal dimensions. 

Keywords: Environmental Rights, Tourism, Tourism Law, Environmental Law, Environmental 
Problems 
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1. GİRİŞ 

 
Hak ve özgürlükler insanlık tarihi boyunca tartışılmıştır. İnsanlık gelişimine ve ihtiyaçlarına göre de 

gerek yasalar, gerekse örf ve anane gibi kültürel davranışlar ile bireyler ve toplumlar arasında çeşitlendirilmiş 
ve biçimlendirilmiştir. İnsanların var olma mücadelesi sürecinde; bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi için 

insanların hak ve hürriyetlerinin belirlenmesi, ortak paydalarda görüş birliğinin sağlanması, uygulanabilmesi 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için hukuk gerekli olmuştur. İnsanların yaşam hakkının korunması ise 
hukukun adaletli işlerliği ile sağlanabilir. 

İnsanlığın varlığını tehdit eden en büyük faktör çevrenin yok olmasıdır. Toprağa ve suya atılan, 

atmosfere yayılan tehlikeli atıkların çoğalması, insanlar tarafından çevrenin doğal yapısının bilinçsizce 

değiştirilmesi, doğal yapının taşıyamayacağı kapasitenin üstünde işgal edilmesi ve doğal kaynakların 
tüketilmesi hem dünyanın biyosfer yapısını hem de insanoğlunun bugünkü ve gelecekteki yaşamını tehdit eden 

unsurlardır. Tehdit, yalnız ülke sınırlarının ötesine değil, yeryüzü sınırlarının da ötesine geçmiştir. Bu tehdit 

ile mücadele edebilmek için çevre hakkı kavramı bir insan hakkı olarak tartışılmaya başlanmış ve günümüzde 
ülkelerin hukuk sistemlerinde kendine yer bulmuştur. 

Sürdürülebilir turizm yaklaşımı; bölgelerin sosyal ve ekonomik kalkınması kadar doğal çevreyi 

korumak, turizm hareketlerini geliştirmek, turizmi çeşitlendirmek, turistik yoğunlaşmayı zamana ve mekâna 
yayarak kaynakların tahribini önlemek ve faaliyetlerin istikrarlı olmasını öngörmektedir. Doğanın korunması 

ve doğal kaynakların kullanılması konusunda insanlar arasında eşitlik ve adaleti öngören çevre hakkının; 

yerleşme, seyahat etme ve turizme katılma hakları ile çelişmemesi ve karşılıklı hakların ihlaline sebep 

olmaması için çevre hakkı ve turizmin bir arada tartışılmasının gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla bu 
çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

2. TURİZM VE ÇEVRE 

 
2.1. Turizmin Çevresel Boyutu 

 Keleş ve Hamamcı (1998)’ya göre çevre; birbirleriyle etkileşimde bulunan canlı (biyotik) ve cansız 

(abiyotik) öğelerden oluşur. Canlı öğeler insanlar, bitki örtüsü, hayvan topluluğu ve mikroorganizmalardır. 

Cansız öğeler ise su, hava, yeryüzü ve yer altı yapısı oluşturur (Erdoğan, 2003: 15).  
Tanımda da belirtildiği üzere insan çevrenin bir parçası olup, diğer canlılarla ve cansız varlıklarla bir 

arada ve birbirleriyle etkileşim halindedir. İnsan bu doğal (fiziki) çevrede birbirleriyle ilişkilerinden ortaya 

çıkan sosyal, ekonomik ve kültürel çevreyi de meydana getirmekte ve tarihin akışında insan evrim geçirir iken; 

içinde bulunduğu ve ilişkilerinden ortaya çıkan doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel çevre de değişime 
uğramaktadır.  

İnsanın varoluşundan önce de var olan doğal çevre dağları, ovaları, denizleri, gölleri, akarsuları vs. fiziki 

özellikleri içermektedir. İnsan bilgi ve teknoloji ile doğal çevrede var olan yer altı ve yerüstü zenginliklerini 
kullanarak yaşamlarını sürdürecek yeni yerleşim yerleri yapmak suretiyle yeryüzünde şehirler, binalar, yollar, 

köprüler, çiftlikler vs. den oluşan yapay bir çevre de oluşturmaktadır. 

İnsanlar yaşamları süresinde ihtiyaçlarını, istek ve arzularını doğal çevreden karşıladıkça aynı zamanda 

da birbirleriyle iletişim ve etkileşim halindedir. Ortaya çıkan toplumsal çevre, nüfus artışı ile birlikte ortaya 
çıkan yerleşim, yer değiştirme, eğitim, alışveriş, iş hayatı, dinlenme hayatı, vb. birçok insan yaşantısına etki 

eden yönetim, paylaşım, tüketim vb. sorunları da beraberinde getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. 

Turizmi çevre ile özdeşleştiren en yakın tanımlardan birisi Toskay (1989: 21) tarafından yapılmıştır: 
“Modern anlamda turizm; ticaret, endüstri ve küçük sanatların gelişmesi ve ulaştırmanın mükemmelleşmesi 

üzerine, özellikle halkların ve toplumsal sınıfların daha çok kaynaşmasının sonucu olarak artan dinlenme, 

hava değişikliği ihtiyacı ve çevre güzelliğine uyanan eğilim, tabiattan zevk almaya dayanan yakın zamanların 
bir olayıdır”.  Turizm, insanların yaşadıkları yer dışında yaptıkları konaklama, yeme ve içme, gezi ve eğlence 

gibi unsurları da içeren birçok aktiviteden oluşmaktadır. Bu aktiviteleri sonucunda turizm amacıyla seyahat 

eden turistler ihtiyaç, istek ve arzularını bu sefer yaşadıkları yer dışındaki çevreden elde ederler ve yaşadıkları 

yere satın almış oldukları tatilden veya ziyaretten tatmin olmuş olarak dönmek isterler. İnsanlar, turizm olayına 
katılmadan önce ihtiyaç, istek ve arzularını giderecek tüketim faaliyetlerine, seyahat ettikler i turizm 
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destinasyonlarında da devam ederler. Turizm olayının gerçekleştiği, turizm ürünlerinin tüketildiği bu yeni bir 

çevrede, yerel halk ile etkileşimli iletişim de gerçekleşmektedir. 
Turizm destinasyonlarında turistlere mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların; bölgenin doğal 

kaynaklarını dengesiz kullanmaları, bölgeyi ziyaret eden turistlerin; bilinçsizce doğayı kirletmeleri ve israfa 

sebep vermeleri, aslında kendileri için var olan doğal çevrenin yine insanın kendi eliyle yok ettiği bir davranışa 
dönebilmektedir. Turizm faaliyetleri bu nedenle turizm destinasyonlarında çevresel sorunlara sebep 

olabilmektedir. Diğer yandan yerel halkın kültür, örf, anane ve yaşam tarzlarında olumsuz etkiler verebilme 

ihtimalini de göz önüne almak gerekir. Nüfus ve göç hareketleri, hızlı kentleşme, teknoloji, rekabet ve daha 

birçok unsur hâlihazırda çevresel sorunları artırmaktadır. Plansız ve bilinçsiz turizm olayı bu sorunları 
artıracaktır. Bu nedenle, insanların yaşam yeri olan çevrenin korunması, çevre bilinci ve çevre hakkı gibi 

konular ülkeler ve halkları tarafından uluslararası boyutlarda görüşülen bir sorun olarak tartışılmaya 

başlanmıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların, yerel yönetimlerin, hükümetlerin, yerel halkın 
ve turizme katılan bireylerin turizm amaçlı kullanılan ve tüketilen çevrenin (doğal, kültürel ve tarihi) tahrip 

edilmeden ve yozlaştırılmadan gelecek nesillere aktarılabilmesi hususunda sorumlu oldukları bir gerçektir. 

 
2.2. Turizm ve Çevre İlişkisi 

Dünya endüstriyel anlamda hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak sanayileşmenin olumsuz etkileri 

çevre sorunlarını artırmaktadır. Dünyanın oluşumundan beri var olan doğal çevre ve insanların oluşumuna 

katkıda bulunduğu yapay çevre, hızla sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak tahribata uğramaktadır. En az 
sanayileşme kadar hızla gelişen turizm pazarı da bu tahribata istemeyerek de olsa katkıda bulunmaktadır. 

Fabrikalardan tüten dumanlar, araçların egzoz gazları, gemilerden denize akan atıklar, yollar için kesilen 

ağaçlar, yeni yerleşim yerleri için yok edilen ormanlar vs. en az insanlar kadar doğada yaşayan diğer canlıların 
hayatlarını ve dünyanın geleceğini tehdit eden sadece birkaç unsurdur. Ülkeler doğru gelişim plan ve 

politikaları ivedilikle hayata geçiremedikleri takdirde insanlar, hayvanlar (fauna) ve bitkiler (flora); hava-su-

toprak kirliliği ile önce sağlıklarını sonra da yaşamlarını kaybedecekler ve belki de bir gün doğanın kendini 

yenileyebilmesinden daha hızlı bir yıkım ve yok oluş ile karşı karşıya kalacaktırlar. 
Ülke ekonomilerine büyük destek olan bacasız sanayi kabul edilen turizm, doğru planlama ve politikalar 

altında sürdürülemez ise ziyaret edilen turistik destinasyon çevresine hatası telafi edilemeyecek zararlar 

verebilir. Bunlar: 

• Turizm yatırımlarının tarım, orman ve su havzalarına zarar verecek yerlere inşa edilmesi, 

• Turizm tesislerinin çöp vb. madde ve materyaller ile çevreyi kirletmesi, 

• Turizm tesislerinden, turistlerden ve artan nüfustan (eğlence mekânları, şantiye ve insanlardan) 
kaynaklanan gürültü kirliliği, 

• Trafikte araçların çoğalması ve diğer ulaşım araçlarından (havaalanı, deniz araçları vs.) ve bunlardan 

kaynaklanan gürültü ve egzoz kirliliği, 

• Turizm tesislerinden toprağa salınan kirli sular, kimyasallar vb. atıklar ve toprağın yanlış kullanımı,  

• Turizm tesislerinin ve bölgeye gelen turistlerin diğer canlılara, yaban hayatına ve bitki örtüsüne verdiği 

zararlar, 

• Binalaşmanın ve nüfus artışının getirdiği sorunların ve insanlardan kaynaklanan deodorant vb. 
kimyasal ürün kullanımlarındaki artışın hava ve su kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine olumsuz 

etkileri, 

• Ağaçlık alanların azalması ile hava kirliliği (karbon monoksit gazı salgısının artması) ve erozyon 

tehdidinin artması, 

• Turizm destinasyonuna özgü olmayan farklı mimari yapılar, tesislerin reklam ve ilan panoları, yer üstü 
elektrik ve telefon kabloları ve direkleri, çevrede üst üste yığılmış atıklar ve çöpler yörenin doğallığını 

bozabileceği gibi aynı zamanda da görsel kirlilik yaratabilir,  

• Turizm destinasyonundaki yerel halkın turistlerin yaşam tarzlarına özenmesi (davranış, giyim, yeme-

içme vs.) yerel halkın lüks tüketim harcamalarını artırabilir ve aynı zamanda kültürel yozlaşmaya sebep 

olabilir, 



617    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

• İnsan kalabalığından ve ikili iletişimden kaynaklanan sosyal ve adli sorunlar turistler ve yerel halk 

arasında yaşanabilir, 

• Doğal, tarihi ve arkeolojik somut kültürel varlıklar aşırı ve bilinçsizce kullanıldığı takdirde zaman 

içerisinde zarar görebilir,  

• Turizme açılan bölgelerin ne kadar kişiyi, ne kadar süre zarfında karşılayabileceği (taşıma kapasitesi) 
merkezi ve yerel yönetimlerce önceden planlanmaz ya da planlara uyulmaması durumunda alt yapı yetersizliği 

ve çevre tahribatı hızlanabilir. 

Turizmin çevreye verebileceği zararlar planlı ve kontrollü çevre yönetimi ve paydaşlar arasında 
sağlanacak görüş ve işbirliği ile engellenebilir; ülkelerin ve bölgelerin ekonomilerine ve tanıtımlarına katkı 

sağlayan bir rekabet, ekonomik ve pazarlama gücü olabilir. Ayrıca turizmden edilen gelirler yine çevrenin 

korunması ve turizmin geliştirilmesi için harcanabilir. Turizmsiz bir çevre ve çevresiz bir turizm olayı 

düşünülemez.  
 

2.3. Sürdürülebilir Turizm ve Çevrenin Sürdürülebilirliği 

Sürdürülebilir turizm kavramı, Dünya Turizm Örgütü tarafından basitçe şöyle tanımlanmaktadır: 
“Turistlerin, sektörün, çevrenin ve evsahibi halkın gereksinimine yönelerek; şimdiki ve gelecekteki ekonomik, 

sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan turizmdir” (WTO, 2005). Tanım, turizmin bir çevresel faktör olduğu, 

kişilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını gideren ancak gelecek kuşakları da göz önüne alan ve çevrenin 
sürdürülebilirliğine de vurgu yapan bir tanımdır. 

Tanımı açarsak; turizmin bir ekonomik olgu olduğunu, sürdürülebilirliği için doğal kaynakları 

kullanmak ve bu kullanıma dikkat edilmez ise gelecek nesillere bırakılacak temiz ve yeterli doğal, kültürel, 

tarihi, sosyal ve ekonomik bir çevre bırakamama durumu söz konusudur diyebiliriz. Diğer bir değişle; 
günümüz insanlarının turizm uğruna bugünün çıkarları için gelecek neslin de kullanabileceği çevreyi gasp 

etmesinin önüne geçmek için çevresel etkileri dikkate alan bir turizm yaklaşımının önemli olduğuna vurgu 

yapılmaktadır. Sürdürülebilir turizm yaklaşımı aslında, gelecek nesillerin yaşam ve turizme katılma hakkına 
değer veren bir turizm anlayışıdır. 

Sürdürülebilir turizm, sektörü kontrol etmek ya da turizmin olumsuz etkilerini yönetmek anlamını 

taşımamaktadır. Turizm yerel halka, ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma adına çok 
özel bir yere sahiptir. Turizm içerisinde ekonomik gelişim ve çevreyi koruma birbiri ile çelişen amaçlar olarak 

değerlendirilmemelidir. Doğru politikalar ile bu iki olgu birbirini daha da güçlendirecektir. Ancak, politika ve 

eylemler turizm sektörünün faydalarını artırır ve maliyetini azaltır bir biçimde şekillendirilmelidir (TÜSİAD, 

2012: 19). 
Turizmin sürdürülebilirliği, çevrenin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Turizm, insanların güvenli ve 

konforlu bir şekilde konaklamasını, yeme ve içmesini, eğlenmesini, gezmesini, merakını gidermeyi, öğrenmeyi 

içeren bir aktivitedir. Turistik ürünlerin tüketilmesini ve sonunda turistin tatmin olmasını ve mutluluğunu hedef 
alan bir olgudur. Tüketilen ürünlerin kaynağı ve turizm hareketlerinin gerçekleştiği yer çevredir. Bu nedenle 

sürdürülebilir turizm ve insan yaşamı için çevrenin sürdürülebilirliği şarttır. 

Kaynakların kullanım düzeyinin, bu kaynakların kendini yenileme hızını; salınan kirleticilerin oranının, 

doğal kaynakların bu kirleticileri işleme tabii tutma hızını aşması gerekmektedir. Biyo-çeşitliliğin, insan 
sağlığının, hava, su ve toprak kalitesinin, hayvan ve bitki yaşamlarının korunması da çevresel sürdürülebilirlik 

içinde yer almaktadır (Kaypak, 2011: 26).   

1980’lere gelindiğinde küresel çevre sorunlarının artması karşısında kalkınma ve çevre konuları birlikte 
anılmaya ve tartışılmaya başlamıştır. Artık insan refahının artırılması için sağlanacak kalkınmada, doğal 

kaynakların dengeli ve bilinçli kullanılmasını, çevreyle uyumu ve birlikteliği sağlayacak bir kalkınma 

modelinin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada, kalkınma ve sanayileşme hedeflerinin ve 
yöntemlerinin yerkürenin fiziksel imkanlarıyla bağdaşması ve aşırı kaynak israfının önlenerek, gerek bu günün 

dünyasında tüm insanların hakça kalkınma temposuna kavuşması, gerekse gelecek kuşakların dünyasında da 

kalkınmaya imkân tanıyacak kaynakların var olmasını güvence altına alacak bir sürdürülebilir kalkınma ilkesi 

benimsenmiştir (Toros, Ulusoy ve Ergöçmen, 1997: 38). Bu kalkınma modeli hem sürdürülebilir bir 
kalkınmayı hem de çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir. 
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3. ÇEVRE HAKKI 
 

3.1. Çevre Hakkı Kavramı ve Kapsamı 

Bir Kızılderili atasözü der ki; “çevre bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir”. 

İnsanoğlu’nun doğayı hor görmesi, dünya kaynaklarını tükenmeyecekmiş gibi kullanması, plansız yapılaşma, 
teknoloji, nüfus artışı vs. birçok sebepler bugün çevre sorunlarını dünya ülkelerinin gündemine getirmiştir. 

Çevrenin kullanılması, çevre sorunları, bunlarla ilgili neler yapılmalı gibi sorular politikacılar, ilgili bilim 

adamlarının olduğu kadar hukukun da sorunudur ve ilgi alanındadır. Çünkü çevre sorunları dünyanın geleceği 
ve insanın yaşam hakkı ile doğrudan ilgilidir. 

Hak, vatandaşlara gerçek ve tüzel kişilere karşı talep hakkı veren ve bu talep doğrultusunda bir davranış 

ve edim bekleyebilecekleri durumların bütünü anlamına gelmektedir (Yaşamış, 2005: 137). Hakkın sadece 
insanlar için olduğu düşüncesi tartışılır. Çünkü her ne kadar hak ve hürriyetlerden bahsetsek de, yaşama 

hakkının sadece insanlar için değil tüm canlılar için olması gerekir. Ayrıca bu hak ve hürriyetlerin 

kullanılabilmesi için yine çevreye ihtiyaç vardır. Hayat çevrede devam etmektedir ve insan da bu çevrenin bir 

parçasıdır. Dolayısıyla hak ve hürriyetlerse sahip olan insanlara “çevre hakkı” tanımak gerekir ki, her türlü 
hak ve hürriyetler de pratik bir değer kazansın. 

Çevre hakkı, genel kamu hukuku terminolojisiyle üçüncü kuşak temel hak ve özgürlükler arasında yer 

alır (Yaşamış, 2005: 137). Üçüncü kuşak hakların (uluslararası barış hakkı, ulusal barış hakkı, farklı olma 
hakkı, gelişme hakkı, insanların ortak mal varlığı hakkı ve çevre hakkı) temeli İnsan Haklarına dayanır. Çevre 

hakkının öznesi, “şimdiki ve gelecek kuşaklardır”. Ancak kuşkusuz, bu hakkı talep edecek olanlar günümüz 

insanlarıdır, dolayısıyla çevre hakkının kullanımında günümüz insanlarının gelecek kuşaklara karşı çevrenin 
korunmasında sorumluluk sahibi olmaları söz konusudur (Kaboğlu, 1995: 48).  

1972 yılında Stockholm Konferansı’nın çevre hakkının dünya genelinde yaygınlaşmasının rolü büyük 

olmuştur. Bildirinin ilk maddesinde, “Hürriyet, eşitlik ve yeterli yasam koşulları sağlayan onurlu ve refah 

içinde bir çevrede yaşamak insanın temel hakkıdır. İnsanın, bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak 
ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu bakımdan; kayıtsızlık, ırk ayrımı, ayrımcılık, kolonyal veya 

diğer biçimlerde baskı, yabancı hâkimiyetini destekleyen, sürekli kılan politikalar mahkûm edilmiştir ve terk 

edilmelidir” ilkesi yer almıştır. Bu maddeyle birlikte uluslararası bir belgede çevre hakkı doğrudan olmasa 
bile, dolaylı bir şekilde tanınmış olmuştur (Ksentini, 1994: 13; Güneş, 2009: 782). Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 56. Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir…”bahsi ile çevre koruması ve çevre hakkını hukuk kuralları basamağının en 

üstü olan devletin anayasasında bu metin ile tanınmış olmaktadır.   
Çevre hakkı, dünya üzerinde yaşayan bütün insanların ortak paydası olan doğanın korunması temelinde, 

eşitlik ilkesine dayalı olarak yükselen bir haktır. Bugün de etkisini gösteren klasik hak anlayışının doğanın 
korunmasında etkisiz kalması nedeniyle yeni bir arayışı ifade etmektedir. Çevre hakkı kısa vadeli bir düşünce 

çerçevesinde doğayı yok eden bir yaklaşım değil, aksine onunla uyumlu yaşama çabasına dayanmaktadır. 

Sadece doğadan bugünkü kuşakların yararlanmasına olanak sağlayacak bencil bir dünya kurma yerine, gelecek 

kuşakların da yararlanabileceği bir ortam yaratma düşüncesinin ürünüdür. Doğanın bütün insanlığın ortak 
paydası olduğu ve insanın bütün yaşama kudretini içinde barındırdığı anlayışına sahip olması, çevre hakkını, 

başta yaşam hakkı olmak üzere, diğer hakların da ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir (Güneş, 2009: 783). 

Çevre hakkının uygulamada anlam ifade edebilmesi temiz suyun, havanın, toprağın ve benzeri çevresel 
varlıkların ne olduğunun açık bir şekilde tanımlanmasına bağlıdır. Diğer bir ifade ile çevresel değerlerin hangi 

durumda kirli bir niteliğe dönüştüğünün belirlendiği standartların oluşturulması gerekir (Keleş vd., 2012: 394). 

Ancak bu sınır değerlerin aşıldığında çevre hakkının ihlali söz konusu olabilir. Aksi halde çevre hakkının 

uygulama alanı yok edilmiş ya da sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle çevre hakkının sadece anayasada yer 
alması çevrenin korunması açısında yeterli değildir. Bunun yanı sıra hakkın soyut bir ilke olmaktan çıkması 

için gerekli diğer alt hukuki düzenlemelerin de yapılması gerekir (Güneş, 2009: 812). 

Irk, etnik yapı, din, cinsiyet, sınıf, kast, yoksulluk ve diğer sebeplerden dolayı insanları ayırt etmeksizin 
herkesin sağlıklı, güvenli ve korunaklı, konforlu, eğlenceli, dünya nimetlerinden yararlanabildiği bir çevrede 

yaşama hakkı vardır. Politikacıların, hırslı sanayicilerin, bilinçsiz işletmelerin ve insanların yaşadıkları 
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çevreye, kanun ve nizamlara, karşısındakilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmediği bir ortamda kargaşa 

başlar, plansız bir çevre yönetimi, adil olmayan bir paylaşım sistemi ve sonucunda çelişkiler ve uyumsuzluklar 
ile dolu bir çevre yaratılmış olunur. Burada hukuk devreye girer ve mağdur kesimler yaşadıkları çevrede 

insanca yaşayabilmek için kendilerine ait olan hak ve özgürlükleri için mücadeleye girişirler. Aslında bir 

yandan Devlet ve bir yandan da halk tarafından daha iyi bir yaşam için harekete geçirilen bu mücadele “çevre 
hakkı” için verilen mücadeledir. Devlet, halk, işletmeciler ve herkes çevrenin korunması konusunda 

sorumludurlar. Çevre herkes için gerekli olduğu gibi hukuk da herkes için gereklidir. Çevre hukukunun varlığı, 

işlerliği ve çevre hakkının korunması bu açıdan önemlidir.   

 
3.2. Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı İlişkisi 

Çevre hukuku, insanların, varlığını muhafazası ve yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ortamı 

ve çevrenin korunmasını amaç edinen tüm hukuk normlarını kapsayan bir hukuk alanını ifade eder. Bu hukuk 
alanına; doğada var olan toprak-hava-su gibi temel çevre bileşenlerinin yanı sıra, hayvan ve bitkiler ile 

mikroorganizmalar ve bunların yaşam alanları ve bilhassa da doğal gıdalar ve kaynaklar dâhil olmaktadır. 

İnsan dışındaki bu son unsurların sadece insanlarla sahip oldukları ilişki bakımından değil; kendi aralarındaki 
ilişki de çevre kapsamına dâhil edilmek durumundadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de kanunlar ile çevre koruma altına alınmıştır. 

11.08.1983 tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 

“bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin 
ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; 

ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların 

sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve 
alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara 

göre düzenleme amaçlanmıştır” (Boz, 2004: 146). 

Çevre hukuku, kanunlar ile koruma altına alınmış çevreyi ve çevre hakkını kapsar. Çevre hakkı 

konusunda sürekli olarak çatışma biçiminde öne çıkarılan sorun, çevrenin gerekleri ile kalkınmanın gerekleri 
arasındaki ilişkidir. Bireyler ve toplumlar varlıklarını kaliteli bir biçimde sürdürürken ve ülkeler kalkınmak 

için kamu hizmetlerini icra ederlerken herkesin hak ve hürriyetlerinin belirlenmesi, herkesin buna riayet etmesi 

ve en önemlisi birinin diğerinin haklarını gasp etmemesi için ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların, 
uyuşmazlıkların, çelişkilerin ve her türlü haksızlıkların bir şekli ile hukuki ortamlarda çözülmesi için çevre 

hukukunun pratikte uygulanabilmesi önem kazanmaktadır. Çünkü ülkelerin kalkınabilmesi ve toplumların 

medeni bir şekilde yaşayabilmeleri ve haklarına sahip çıkabilmeleri ancak uyumlu, ekolojik yönden dengeli 
ve temiz bir çevrede olanaklıdır.   

     

3.3. Çevre Hakkını Koruyucu ve Geliştirici İlkeler 

Çevre hakkı bireysel ve toplumsal olarak bilinçlenme ve hukuki yollar ile korunabilir. Devlet; yasaları 
ile çevre hakkını güvence altına almak zorundadır. Öncelikle insanoğlu bilinçsiz bir şekilde çevreye zarar 

vermektedir ve bu nedenle geç olmadan çevrenin korunması, herkesin kaderlerinin gerektirdiği bir sorumluluk 

olarak idrak edilmelidir. İkincisi ise bu sorun artık küresel bir sorun haline geldiğinden dolayı bireylerin ve 
toplulukların inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle devletler 

çevreyi ve çevre haklarını koruyacak kanunları çıkarmak ve uygulamakla mükelleftirler. 

Çevrenin korunması aynı zamanda çevre haklarının korunmasıdır. Çevrenin temiz tutulması vatandaşlık 
görevidir ve bununla ilgili kanunların çıkarılması ve denetlenmesi devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 56. Maddesinde ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 181’den 187. Maddesine kadar çevrenin 

korunması ve çevreye karşı işlenen suçlara yer verilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile konu doğrudan yasal 

bir müeyyide olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet çıkarmış oldukları kanunlar ve kolluk kuvvetleri ile çevre 
ve çevre haklarına ilişkin olabilecek tehlikelere ve tehditlere karşı tedbirleri almakta, fiilen gerçekleşmiş 

sorunlara karşı koruyucu ve cezalandırıcı rolünü üstlenmekte ve zararlardan dolayı mağdur olan insanların ve 

zarar gören çevrenin zararlarını bertaraf etmekte ve iyileştirmektedir. Örneğin; orman veya tarım arazisine 
inşaat izni verilmesi, avcılık, ağaç kesimi, yer altı kaynak suyu kullanımı, nehirlere ve denizlere atıkların 

atılması ya da kıyıların yerleşime açılması, kullanılan teknolojilerin çevreye zarar verme derecelerinin kabul 
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edilebilir seviyelerinin tespiti ve kullanım izni vb. sorunların tespiti ve çözümünde yasal mevzuatın hızlı ve 

adil bir şekilde işlerliği gerekir. 
Çevre hakkının korunabilmesi için dört temel ilkeden vazgeçilmemelidir. Bunlar: 

• Sürdürülebilir kalkınma: Çevre hakkının korunması için önemli bir ilkedir. Sürdürülebilir kalkınmanın 

için çevrenin önemine ilk kez 1987 yılında Brundtland Raporu’nda yer verilmiştir. Buna göre sürdürülebilir 

kalkınma “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 
vermeksizin karşılamaktır” (Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1990: 71). Sürdürülebilir kalkınmanın amacı, ülke 

kalkınması ve refahı sağlanırken gelecek nesillere sağlıklı, güvenilir, kullanılabilir ve temiz bir çevre (doğal, 

kültürel, tarihi ve arkeolojik) bırakmaktır. Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilir kalkınma, çevre hakkına giden 

önemli bir araçtır.  

• Kirleten öder ilkesi:2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 3, 8 ve 28. Maddelerinde çevreyi kirletenlerin 
tedbirli olmaları, çevreyi kirletmemeleri konusunda kusur aranmaksızın sorumlu olduğu ve çevreye verdiği 

zararlardan ve kirletmeden dolayı tazminat sorumluluğunun saklı olduğu açıkça belirtilmektedir. Türk Ceza 

Kanunu’nun Çevreye Karşı İşlenen Suçlar Bölümünün 181 ve 182. Maddelerinde çevre kirliliğine, 183. 
Maddesinde gürültü kirliliğine sebep olanlara ve 184. Maddede ise imar kirliliğine sebep olanlara karşı cezai 

müeyyideler öngörülmüştür. Her ne kadar kirlilik ölçütünün, maliyetlerin ve teknik işlemlerin nasıl ve ne 

derecede gerçekleştiği ya da gerçekleşebileceği ile ilgili sorunların ortaya çıkabileceği düşünülse de, çevre 
hakkını güvenceye almada kirleten öder ilkesi önemli bir çevre koruma unsuru ve sürdürülebilir kalkınma 

ilkesi olarak kabul edilebilir. 

• İhtiyat ilkesi: Bir faaliyetin çevre açısından olumsuz neticeler doğuracağı hususunda ciddi bir şüphenin 

var olması halinde bilimsel bir kanıtın ortaya çıkışı beklenmeden önleyici tedbirlerin alınmasını öngörmektedir 

(Candan, 2003:7). İhtiyat ilkesi önceden görülemeyen aksiliklere karşı bir yatırım ya da sigorta rolüne sahip 
olduğu gibi, şimdiki kaynakların korunmasını gelecek kuşaklar adına da olsa sağlayarak ekolojik yaklaşımı 

dikkate almış olmaktadır. İhtiyat ilkesinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken bilimsel belirsizliktir. Elde 

kesin bir delil bulunmadığından dolayı çevreye zararlı olduğu ispatlanana kadar bir faaliyetin zararsız 
olduğunu kabul etmek, çevrenin korunması hususunda alınması gereken tedbirler bakımından ciddi bir engel 

teşkil edecektir. Zira bir faaliyetin veya maddenin çevreye zararlı olduğunun ispatlanmasından sonra tedbir 

alınması, bu konuda geç kalınmış olması sonucunu doğurabilecektir. İhtiyat ilkesi, bilimsel belirsizliğin ihtiyat 
ile risk arasında bir tercih yapılmasını gerektirdiği hallerde devreye girmekte, bilimsel belirsizliğin getirdiği 

riskin yüksek olduğu ve zarar tehdidinin giderilmez olduğu durumlarda, çevresel değerlere öncelik tanınarak 

çevresel riski oluşturan faaliyetlere söz konusu zarar ortaya çıkmadan önce engel olunmasını amaçlamaktadır. 

İhtiyat ilkesi bu bağlamda, bilimsel belirsizlik olgusunun çevreyi korumak için girişimlerde bulunmamanın bir 
gerekçesi olarak kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır (Turgut, 2009: 187). İhtiyat ilkesi çevre hakkı 

açısından; gelecek nesillerin daha sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşayabilmesinin garantisi olabilecek bir 

ilkedir. 

• Katılım ilkesi: Çevre hukukunun dayandığı bir ilke olan katılım ilkesi, insanların yaşam hakkı ile 
doğrudan ilişkili çevre hakkının bireylerin de katıldığı platformlarda savunulması gerekliliğini önermektedir. 

Bireylerin sağlıklı, temiz ve güvenilir bir çevrede yaşama istekleri devletten talep edilse bile her kişi, kurum 

ve kuruluşların (işletmeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar vs.) çevre yönetim sistemi ve sürecinde 

sorumlulukları vardır. Çevre ile ilgili alınacak kararlarda, denetimlerde ve hatta yönetimde birey, toplum ve 
devlet dayanışma halinde olmalıdır. Stockholm Bildirgesi önsözünde, çevreyi koruma ve iyileştirmede 

bireylerin ve toplumun sorumluluğunu vurgularken, çevre yönetim ve denetiminde bireylerin katılımını 

özendirici yöntemler öngörmektedir (UNEP, 1972). Çevre hakkının eksiksiz kullanılması, çevreyi 
etkileyebilecek kararların alınması sürecine herkesin katılımının sağlanması ile gerçekleşebilir. Halkın 

katılımının gerçekleştirilebilmesi için de çevre konularında bilgilendirilmesi, idari bilgi, rapor ve belgelere 

ulaşabilmesi gerekmektedir. Nitekim 2004 yılında yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ile bilgi ve 
belgelere nasıl ulaşılacağı da belirtilmiştir. 
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4. ÇEVRE HAKKI VE TURİZM 

 
4.1. Çevre Bilinci Açısından Turizm İşletmeleri  

Hızla gelişen teknoloji ve bilim insanların refahını ve konforunu bir yandan yükseltirken diğer yandan 
çevreye ciddi zararlar vermektedir. Turizm yapısı itibari ile içerisinde doğal çevre, iklim, kültür, tarih gibi 

çevre temelli aktiviteleri içine alan ekonomik, sosyal ve kültürel bir olaydır. Dolayısı ile çevreye verilen zarar 

bir yandan da turizme verilmektedir. Ülkeler kalkınma ile çevrenin korunması arasında bir denge oluşturmaya 
çalışırken, işletmeler de kârlılık düzeyleri ile çevre koruması arasında aynı dengeyi sağlamalıdırlar. Turizm 

işletmeleri yapısı itibari ile endüstri işletmelerine göre daha çok çevresel güzelliklere (cazibeye) sahip yerlerde 

kurulmakta ve bu yerlerde faaliyette bulunduklarından dolayı bulundukları çevreye karşı daha fazla itibar 

gösterme mecburiyetindedirler. 
Turizm işletmeleri sadece işletmeleri değil çevreyi de yönetebilmeli ve bu inisiyatifi üzerlerine 

almalıdırlar. Faaliyette bulunulan çevrenin gelecek kuşaklara aktarılmasının en az işletmenin sürekliliği kadar 

önemli olduğunun bilincine başta yatırımcılar ve yöneticiler olmak üzere tüm işletme çalışanlarının sahip 
olması gerekir. Örneğin, turizm işletmesi henüz tasarım ve inşaat aşamasında iken; ısıtma, soğutma, 

havalandırma, aydınlatma vb. sistemlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması ve kullanılması, 

işletme aşamasında ise; sürdürülebilir otel işletmeciliği yalnızca ekonomik çıktı ve beşeri sermayesi açısından 
değil, doğal çevrenin, hizmet verilen tüketicilerin-turistlerin ve bölgedeki yerel halkın beklentilerinin de 

dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir. 

Turizm işletmeleri çevre yönetimi konusunda sahip oldukları sertifikalar ile çevreye duyarlılıklarını 

kamuoyuna kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Bunlardan bazıları: ”Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası-
ISO14000 Serisi”, “Çevre Dostu Ürün Etiketi- Eco-labeling”, “Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik-LEED”, 

“Uluslarararası Çevre Eğitim Vakfı Tarafından Çevre Duyarlılığına Sahip Konaklama İşletmelerine Verilen 

Sertifika-Yeşil Anahtar”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Verdiği 
Sertifika-Yeşil Yıldız ve Çevre Dostu Kuruluş Belgesi- Çam Simgesi”, “Tur Operatörleri Federasyonu 

Tarafından Çevreye Duyarlı İşletmelere Verilen Sertifika-Travelife” ve “Temiz Sahillere Sahip Tesislere, 

Marinalara ve Plajlara verilen Sertifika-Mavi Bayrak” tır. 
Çevre bilinçlenmesine konaklama işletmelerinden bazı örnekler verilebilir: Ramada International, şirket 

imajını, “çevre ile bütünleşmiş otel işletmecisi” olarak konumlandırmaktadır. Ramada otelleri bu bağlamda 

diğer endüstrilerle işbirliği içinde bulunarak, kâğıt geri dönüşümü, zemin iyileştirme ve kaynak tasarrufu gibi 

çevresel projelerde yer almaktadır. Ibis Otelleri biyoçeşitliliğin desteklenmesi amacıyla yeşil çatı 
kullanılmaktadır. Martı Grup Otelleri, yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlara çevre eğitimleri 

vermekte ayrıca çiçek dikimi, atık toplama, ambalaj atıklarından şekiller yapma gibi aktivitelerle çocukların 

küçük yaşlardan itibaren çevre bilinçlerinin gelişmesi sağlanmaktadır.  Hilton, Mariott, Hyatt, Accor ve 
Starwood gibi zincir otel işletmelerinin sürdürülebilirlik, az enerji ve su tüketimi, CO2 emisyonlarının 

azaltılması konularına en fazla dikkat eden oteller oldukları bilinmektedir. 

  

4.2. Turizme Katılma Hakkı ve Çevre Hakkı İkilemi 

1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Beyannamesi’nin 13. Maddesinde 

“Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere her ülkeyi terk etme ve kendi ülkesine dönme hakkına sahiptir.” 

demek suretiyle insanların seyahat etme ve yerleşme hakkının bir insan olma ve farklı yerlerde yaşama ve 
gezme hakkı olduğunu kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın 23. Maddesi’nde Yerleşme 

ve Seyahat Hürriyeti başlığı altında “Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir” hükmü ile İnsan Hakları 

Beyannamesi yönünde hareket etmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Turizmde Küresel Etik 
İlkeler Bildirgesi’nde “Turizme Katılma Hakkı” ve “Turizm Hareketinde Özgürlük” ana ve alt başlıkları 

(WTO, 1999) ile İnsan Hakları Beyannamesini destekleyen yönde herkesin seyahat etme ve turizm 

faaliyetlerine katılma haklarını ilke olarak belirlemiş ve Türkiye dâhil Birliğe üye olan ülkeler tarafından bu 

ilkeler kabul edilmiştir. 
Turizmin gelişmesini destekleyici, turistlerin ve turizm işletmelerinin faaliyetlerini koruyucu ve 

destekleyici yasa ve kurallara rağmen turizm ve paydaşlarının çevreye verebileceği zararlar söz konusudur. Bu 

sebeple turizm faaliyetleri ile sağlıklı ve dengeli bir çevre talebi arasında bir ikilem doğmaktadır. Turizmin 
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hammaddesinin çevre olduğunu düşündüğümüzde çevre sayesinde elde edilen gelirlerin en azından önemli bir 

miktarının yine çevrenin korunması ve yenileştirilmesi-geliştirilmesi için kullanılması gerekmektedir. Bu 
sağlanılmadığı takdirde çevrenin kendisini yenilemesinin çok yavaş olduğunu göz önüne aldığımızda turizmin 

gelişmesi için yapılan faaliyetlerin zamanla turizmin hammaddesi olan çevreye zarar verecek ve telafisi 

mümkün olmayan çevresel tehditler ve riskler ile ülkelerin ve insanların karşılaşacağı unutulmamalıdır. 
Dahası, diğer sektörlerden elde edilen gelirlerin bu kez, çevreyi eski haline getirebilmek için harcanacağının 

bununda diğer sektörlerde ki gelişmeleri sekteye uğratabileceği ve milli ekonomiye zarar verebileceği de göz 

önüne alınmalıdır. Çevre, seyahat ve turizme katılma haklarının gücü ve bilinci ile hareket eden bireylerin, 

çevrenin korunması için yürürlüğe konulan yasalara gerek kalmadan çevre bilinci ile hareket etmelerinin insan 
olma sorumluluğu ile bağdaştığının bilincinde olmaları en değerli insani vasıf ve vatanseverlik olacaktır.  

 

4.3. Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Çevre Hakkı 

Turizme katılma hakkı ve çevre hakkı bir arada olduğu sürece sürdürülebilir turizmden bahsedebiliriz. 

İnsanın yaşam hakkı ve turizme katılma hakkı ancak çevrenin varlığı ve korunabilmesi ile mümkündür. 

Turizmin arzının, turizm talebini dikkate almadan planlanması ya da turizm talebinin ve turizm ürünlerinin 
çeşitlendirilmemesi, farklı zaman, mekân ve pazarlara dağıtılmaması beraberinde birçok olumsuzlukları ortaya 

çıkaracaktır.  

Sürdürülebilir turizm; çevresel faktörlerin etkisinde ancak çevrenin sürdürülebilirliğini esas alan turizm 

faaliyetlerini kapsar. Turizm faaliyetleri ekolojik, jeolojik ve estetik çevresel problemleri de beraberinde 
getirmekte; gerekli tedbirler önceden alınmazsa ya da bu faaliyetler doğru bir şekilde planlanmaz ve 

denetlenmez ise çevrenin sürdürülebilirliği; doğal olarak turizmin sürdürülebilirliği ortadan kalkacaktır. Diğer 

bir değişle; insanın yaşam hakkı ve çevre hakkı sürdürülebilir turizmin başarısızlığı sonucu turizmden 
kaynaklanan faaliyetlerden dolayı risk altına girecektir. Günümüzde alternatif turizm çeşitlerinin ve özel ilgi 

turizmin ortaya çıkmasının sebebi de insanın ve çevrenin korunduğu bir yaşam hakkının ve çevre hakkının 

elde edilmesidir. Organik turizm, eko turizm, çiftlik turizmi, gastronomi turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi 

vb. turizm çeşitleri; çevre temelli, çevre ile barışık, insan yaşamına, bölgesel kalkınmaya, toplumun 
bilinçlenmesine ve çevre yönetimlerine destek veren turizm olaylarıdır. Ülkeler turizm kalkınma planlarında 

alternatif turizm faaliyetlerine yer vererek sürdürülebilir turizm politikalarına önem verdiklerini 

göstermektedirler. 
İklim değişiklikleri, küresel ısınma, canlı türlerinin yok olması gibi felaketlerin dünyamızı ve canlıları 

ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlaması ile ülkeler, bu tehlikeleri bertaraf edecek her türlü yasal tedbirleri 

almaya başlamışlardır. Birleşmiş Milletler nezdinde; İnsan ve Çevre Konferansı (1972), Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (1972), İnsan Yerleşimleri Konferansı-HABITAT (1976, 1996, 2001, 

2007), Dünya Çocuk Zirvesi (1990), Çevre ve Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesi (1992), Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı (1994), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2002, 2012), İklim Değişikliği Sözleşmesine Dair 

Kyoto Protokolü (2005), İklim Değişikliği Konferansı (2015) gibi konferanslar ile Türkiye dâhil Birleşmiş 
Milletlere üye ülkeler, çevre ve insan yaşamının sürdürülebilirliği ile ilgili uluslararası işbirliklerine imza 

atmışlardır. Türkiye’de başta T.C. Anayasası olmak üzere; Çevre Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, 

Milli Parklar Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, 
Orman Kanunu, Yeraltı Suları Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Toprak ve Arazi Kullanım 

Kanunu, İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gibi kanunlar ile çevre ve çevre hakkı 

güvence altına alınmıştır. 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Çevre hakkı bir insan hakkıdır. Bu hakkın korunması, eşit ve adil paylaşımın sağlanması, hakkın 

muhatapları ile ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi, çelişkilerin ve uyuşmazlıkların giderilmesi için 

hukukun varlığı ve tecellisi gereklidir. Hukukun işlerliği, çevre hakkının güvence altına alınması içindir. 
İnsanların yaşadığı çevre hakkında söz sahibi olmaları, çevre yönetimlerine katılmaları, fikirlerini ortaya 

koymaları, çevre hakkında bilgi sahibi olmaları vs. en doğal haktır. 
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Turizm; hammaddesi çevre olan ekonomik, sosyal ve kültürel bir olaydır. İnsanların yaşadığı yerler 

dışında belli bir süre turizm amaçlı vakit geçirdikleri yerlerde yapılmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız yerleri 
bazen turistler ziyaret etmektedirler. “Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak” sözünü genellikle temizlik için 

kullanırız ve size emanet edilen temiz yerlerin yine temiz şekilde bırakılmasını arzu eden bir sözdür. Söz 

aslında soyut bir kavram olan çevre hakkının somutlandırılmış bir talebidir.  
Bir ülkenin kaynakları, çekicilikleri turizmin gelişmesinde önemli rol oynar. İnsanlar doğasını, 

kültürünü, insanını, tarihini, arkeolojisini, müzelerini vs. görmek için bir ülkeyi-turizm destinasyonunu ziyaret 

ederler. Turizm olayının gerçekleştiği destinasyonlarda turizm ile birlikte kalkınma da gözlenir. Ancak turizm 

gelişirken çevre üzerinde bazı etkiler bırakır. Bir yanda turizm için korunması gereken bir çevre gerekirken, 
diğer yanda turizmin çevreye verdiği zararların giderilmesi ve zarar vermesinin önlenmesi gerekliliği ortaya 

çıkar. Bu sebeple turizm faaliyetleri ile sağlıklı ve dengeli çevre talebi arasında bir ikilem doğmaktadır.  

Olaya özgürlükler açısından bakarsak; seyahat etme ve turizme katılma hakkına sahip turistler ziyaret 
ettikleri destinasyonlara-çevreye zarar verebilmekte ve o bölgede yaşayan insanların çevre hakkını gasp 

etmektedirler. Dahası, zarar gören çevre, çevre halkına devredilenden daha kötü bir şekilde gelecek nesillere 

aktarılacaktır. Bu nedenle; turizm arz ve talebinin taşıma kapasitelerini dikkate alacak ve çevresel etki 
değerlerini (doğal yapıyı bozmadan, tarihi ve arkeolojik eserlere zarar vermeden, ziyaret edilen bölgenin sosyal 

ve kültürel yapısını ve ilişkilerine zarar vermeden vs.) de kapsayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Park 

ve bahçelerin, milli parkların, kıyıların, ormanların, sulak arazilerin, deniz göl ve akarsuların, bitki ve 

hayvanların korunması önce yaşama hakkının sonra ise çevre hakkının korunmasıdır.  
Turizm sektöründe çalışanların çevre ve çevre hakkı konusunda eğitilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, 

turizmi geliştirici ve teşvik edici yasa ve yönetmeliklerin işlerliğinin ve denetimlerinin sağlanması, turizmin 

geliştirilmesi kadar çevre hakkının savunulması içinde önemlidir. 
Sonuç olarak; “hak verilmez alınır” sözünü irdelediğimizde verilen mücadelenin aslında var olma 

mücadelesi olduğunu ve çevre ile birlikte bu hakkın elimizden kayıp gittiğini söylemek mümkündür. Çevrenin 

risk altında olduğu her an insanoğlunun varlığı tehdit altında olacaktır. Nitekim sorunların ve tehditlerin 

çoğuna sebep olanın insanlar olduğu gerçeği ise gerçek bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır: İnsanoğlu var olma 
mücadelesi verirken diğer yandan varlığını tehdit eden unsurlara da sebep olmaktadır. Suyun, toprağın, 

havanın kirlenmesi, doğal yaşamın plansızca ve hızlıca katledilmesi, doğal kaynakların hızla sarf edilmesi vs. 

insanlardan kaynaklanan doğal felaketlerdir.  
Bu nedenle; çevremizi kirleten kişilere ve firmalara karşı sesimizi yükseltmeliyiz. İnsanı, hayvanı, 

bitkiyi, canlıların yaşam alanlarını yok eden, kirleten bu kişi ve firmalara karşı koyması için hükümetlere de 

baskı oluşturmalıyız. Çevre hakkı için organize ve fikir birliği içinde olmalıyız. Evde, sokakta, okulda, şirkette, 
medyada, sanal iletişim araçlarında her yerde çevre felaketlerine ve kanunsuzluklara karşı birlikte hareket 

etmeliyiz. Hükümetler denetimlerini sıklaştırmalı, caydırıcı müeyyideler ile yasaların işlerliğini sağlamalı, 

yaşam standartlarımız ile çevrenin birlikte, uyum ve ahenk içersinde çalışabilmesi için bilimsel yöntemlerden 

yararlanılmalı, çevre dostu teknoloji ve çevre koruyucu bir politika izlenmelidir. Kısacası; insan yaşam ve 
çevre hakkını, hükümetler de vatandaşlarını ve çevreyi korumalıdır.         
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ÖZET 

Doğal çevreye etkileri en az olan ve yerel halk için de ekonomik faydalar sağlayan ekolojik turizmin 

(ekoturizm) önemi her geçen gün artmaktadır. Ekolojik turizm kavramı, turizm ve çevre arasındaki ilişkinin 

önemi ve sürdürülebilirlik üzerine tartışmalarla birlikte değer kazanmış ve turizm alanında bu kavramdan sıkça 
söz edilmiştir. Bu çalışmada Hasan Dağı ve çevresinin doğal, biyolojik ve kültürel zenginliği üzerine yapılan 

çalışmalar incelenmiş ve bu bölgedeki mevcut ve potansiyel ekolojik turizm aktiviteleri belirtilmiştir. Ekolojik 

turizm vasıtasıyla sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgedeki ekolojik turizm potansiyelini değerlendirmek 
ve bu potansiyeli geliştirmek için önerilerde bulunulmuş ve bu araştırmanın gelecekteki araştırmalar için temel 

olması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik turizm, Hasan Dağı, sürdürülebilirlik 

 
 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE ECOLOGICAL 

TOURISM POTENTIAL OF MOUNT HASAN 
 

ABSTRACT 

The importance of ecological tourism (ecotourism), whose impacts on natural environment is 

minimum and which has economic benefits for local people, is increasing every day. The concept of ecological 
tourism has gained value along with the importance of the relationship between tourism and environment and 

debates on sustainability, and it has been frequently mentioned in tourism literature for decades. In this study, 

the researches on the natural, biological and cultural wealth of Mount Hasan and its surroundings have been 
examined, and current and potential ecological tourism activities in the area have been presented. Suggestions 

have been made in order to ensure sustainable development through ecological tourism, to evaluate the 

potential of ecological tourism in the area, and to develop this potential, and it has been intended to present a 

basis for future researches. 
Keywords: Ecological tourism, Mount Hasan, sustainability 

 

1. GİRİŞ 

 
Doğal kaynakların kıtlığı, doğal tür çeşitliliğinin tehlikeli bir şekilde yok oluşu ve besin güvenliği gibi 

son yıllarda artan küresel çevre sorunları ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemekte ve doğal güzellikler 
yok olmaktadır (Eynalov ve Mammadov, 2013). Ekolojik çevre üzerinde bitki ve canlıların yaşamını tehdit 

edebilecek en önemli nedenlerden birisi de turizmdir. Ekolojik turizm faaliyetleri ile bu olumsuz etkiler ortadan 

kaldırılabilmekte veya en aza indirgenebilmektedir. 
Uluslararası Ekoturizm Topluluğunun tanımına göre ekoturizm, “çevreyi koruyan, yerel halkın 

refahını devam ettiren ve açıklamalar ve eğitimi de içeren doğal alanlara yapılan sorumlu seyahat”tir. Sözü 
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edilen eğitim ise hem personelin hem de ziyaretçilerin eğitimini içermektedir (Uluslararası Ekoturizm 

Topluluğu, http://www.ecotourism.org/). Yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına 
alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken sosyal ve kültürel bütünlüklerini 

koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır olarak tanımlanan ekolojik turizm, 1990’lı yıllarda kitle turizmine 

bir tepki ve alternatif olarak gelişme göstermiştir. Kontrolsüz gelişen kitlesel turizm hareketinin çevre ve 
toplum üzerindeki olumsuz etkileri karşısında ekolojik turizm, sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında 

önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Arslan, 2005; http://www.ekoturizmdernegi.org/). 

“Ekoturizm uluslararası turizm pazarında son yılların belki de en çok işlenen konularından birisidir. 

Çünkü sürdürülebilir turizm yolunda motor görevi görebilecek bir yaklaşım sağlamaktadır. Ekoturizmin bu 
önemine bağlı olarak Birleşmiş Milletler Örgütü, 2002 yılını ekoturizm yılı ilan etmiştir” (Kınacı, Albuz-

Pehlivan ve Seyhan, 2011, ss. 50-51). 

Dünya Turim Örgütüne göre ekoturizmin geliştirilmesindeki temel amaçlar şunlardır (Kahraman ve 
Türkay, 2006, s. 39): 

1. Turizm endüstrisinin olumsuz etkilerini en aza indirgemek. 

2. Hem çevresel bozulmayı önlemek, hem de yerel halkın ekonomik kazancını artırmak. 
3. Bireyler veya küçük gruplar hâlinde, doğal çevreyi ve yerel halkın yaşantısını yerinde 

yaşayarak öğrenmek amacıyla el değmemiş doğal alanlara seyahat etmek. 

“Ekoturizm hareketinin olumlu çevresel ve sosyal etkisi olsa da iyi organize edilmediği takdirde kitle 

turizmi kadar çevresel tahribata sebebiyet verebilmektedir” (Kocapınar, 2009, s. 14; Aktaran: Kınacı, Albuz-
Pehlivan ve Seyhan, 2011, s. 51). Bunun nedeni, doğal ve biyolojik zenginliklerin yoğun olduğu turistik 

bölgelere yapılacak seyahatlerde ziyaretçiler doğal çevrenin ve/veya vahşi hayatın gereklerine uygun 

davranışları göstermezlerse söz konusu bölgelerdeki doğal yaşam zarar görecek ve çevre kirliliği oluşacaktır.    
Hasan Dağı çok miktardaki endemik bitki ve çeşitli hayvan türleriyle birlikte alternatif turizm ve 

rekreasyon olanaklarına sahiptir. Bu çalışmanın amacı doğasıyla, biyolojik zenginlikleriyle, kültürel 

değerleriyle önem taşıyan Hasan Dağı ile yakın çevresinin ekolojik turizm açısından taşıdığı potansiyeli ortaya 

koymak ve çalışma alanının sürdürülebilir turizm açısından önemini vurgulamaktır. 
 

2. YÖNTEM 

 
Çalışmanın ana materyalini Aksaray ili sınırları içinde bulunan Hasan Dağı oluşturmaktadır. 

 
Şekil 2.1. Hasan Dağı’nın Topoğrafik Haritası (Kaynak: https://www.google.com.tr/maps). 
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Hasan Dağı doğal ve kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu ve biyolojik çeşitliliğiyle ekolojik turizme 

oldukça uygundur. Ekolojik turizmin yanı sıra Hasan Dağı ve çevresi kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, 
yayla turizmi, botanik turizmi ve av turizmi olanakları için elverişlidir. Konu ile ilgili literatürün oluşturulması 

amacıyla yerli ve yabancı kaynaklar ve internet verileri çalışmada kullanılmış ve yerel halktan konu ile ilgili 

bilgiler alınmıştır. Alana ait topoğrafya haritası (Şekil 2.1.) ve alan çalışmalarından elde edilen verilerle Hasan 
Dağı’ndaki mevcut ve geliştirilebilecek turizm ve rekreasyon aktiviteleri belirtilmiştir. Alanın biyolojik 

çeşitliliğini ve kültürel yapısını ortaya koymak için sahada fotoğraflar çekilmiş ve yerinde gözlemler 

yapılmıştır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlamında araştırma alanına yönelik ekolojik turizm ve 

rekreasyon amaçlı öneriler geliştirilmiştir. Böylece çalışmadan elde edilen sonuçlar, yerel ve merkezî 
yönetimlerin turizm planlarını oluşturmasında yardımcı olacak ve Hasan Dağı’nın ekolojik turizminin 

tanınması ve geliştirilmesi hususunda önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

3. BULGULAR 

 
3.1. Hasan Dağı’nın Özellikleri 

Aksaray’ın yaklaşık 30 kilometre güney-güneydoğu yönünde simetrik bir huni şeklinde yükselen ve 38° 

01’ ve 38° 11’ kuzey paralelleri ile 34° 02’ ve 34° 17 doğu meridyenleri arasında bulunan Hasan Dağı (Başköse 
ve Dural, 2011, s. 126) (Şekil 3.1.)  İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırmasına göre TR71 (Aksaray, 

Kırıkkale, Kırşehir, Kırıkkale ve Niğde illeri) içerisinde yer alır (Ay, 2013, s. 131). Sönmüş volkanik bir dağ 

olan Hasan Dağı, Melendiz Dağları silsilesi içindedir ve yüksekliği 3268 metredir. Hasan Dağı’nın yanında 

yüksekliği 3069 metre olan Küçük Hasan Dağı bulunur (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013, s. 28). 
 

 
Şekil 3.1. Yaz ve Kış Mevsimlerinde Hasan Dağı 

 

Hasan Dağı, adını Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah’ın vali olarak atadığı Ebul Gazi Musa Hasan 
Bey’den almıştır. Üzerinde önemli kültür varlıkları bulunan Dağ’da Nora (Viranşehir)  Antik kenti ile pek çok 

kilise ve Selçuklu eseri bulunmaktadır. Roma ve Bizans devirlerinde de önemini koruyan kasabanın 1 km 

güneybatısında Yardıbaş Kilisesi ile Süt Kilise; 3 km güneybatısında ise Bozboyun Kilise bulunmaktadır. 

Dağın tepesinde bulunan Tepe Kilise, Dedesivri’de haç planlı Çukurkent Kilise, Yenipınar’ın 3 km 
kuzeydoğusundaki Sarıgöl Kilisesi ve yine Yenipınar’daki haç planlı Kale Kilise Dağ’daki önemli tarihî 

eserler arasındadır. Bu kiliseler kısmen tahrip olmuşsa da çeşitli freskler hâlen mevcuttur. Kayak merkezi yolu 

üzerindeki Selçuklu eseri Karahan önemli eserler arasındadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011, s. 32). 
Volkanik olan Hasan Dağı’nın bundan 8 milyon yıl kadar önce patladığı; patlamalar sonucunda çevreye 

yayılan tüf, andezit, bazalt, granit gibi kayaçlardan hem yapıların ocak ve fırınlarında hem de kap, lamba, 

havan, öğütme taşları, el taşları, cilalı yassı baltalar gibi araç ve gereçlerin yapımında faydalanılmıştır. Bunun 

yanı sıra, alet ve silahların ana hammaddesi olarak Obsidyenden yararlanılmıştır (Aksaray İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2009, s. 68).   

Hasan Dağı ve çevresinde en uygun ulaşım türü karayolu ulaşımıdır. Aksaray merkeze 28 km, Ihlara’ya 

15 km mesafede ve Adana ile Ankara bağlantılı E-90 karayolunun kenarında bulunmaktadır. Hasan Dağı’nda 
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ana ulaşım yolu 1900 metreye kadar asfalt, diğer yollar ise stabilize yol şeklindedir. Dağın üst kesimlerinde 

ise patika yollar vardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011, s. 32). 
İklim özellikleri bakımından Hasan Dağı, çevresindeki alçak sahalara göre yazları serin, kışları oldukça 

soğuk ve daha yüksek miktarlarda yağış alan ve yağışın büyük kısmının kar seklinde düştüğü dağ iklimi 

şartlarına sahip bir kütledir. Yağış etkinliği bakımından ise, alçak kesimleri genelde kurak ve yarı kurak iklim 
koşulları, 1500 m.den yüksek kesimleri ise yarı nemli ve nemli koşullara yakın özellikler göstermektedir. Hem 

yağış hem de sıcaklık bakımından karasal özelliklere sahip bölgede, meteorolojik verilere göre yıllık ortalama 

sıcaklıklar 15,5°C ile 18,3°C arasında değişen değerler gösterirken, yağışın yıllık ortalaması 255,3 mm 

(Bor/Niğde) ile 428,9 mm (Balcı/Aksaray) arasında değişmektedir (Kopar, 2008). 
Küre Dağları’nda ekolojik turizm için kaynak olabilecek 930 bitki taksonunun 157’si endemiktir. Bu 

hâliyle endemizm oranı %17’dir (http://www.kuredaglari.org/). Murat Dağı’nın ekolojik turizm potansiyelinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada bölgedeki 890 bitki taksonundan 114 bitkinin endemik olduğu 
saptanmıştır. Bu hâliyle endemizm oranı %13’tür (Koçan, 2011, s. 72). Kaz Dağları’yla ilgili yapılan çalışmada 

ise toplanan 800 taksonun 40’ı endemiktir. Endemizm oranı ise %5’tir (Arı ve Soykan, 2006, s. 5). 

Araştırmanın alanı olan Hasan Dağı ile ilgili yapılan floristik çalışmalarda ise 725 tür tespit edilmiştir. Mevcut 
taksonlardan 98 tanesi endemik olup endemizm oranı %13,5’tir. Araştırma alanında tespit edilen endemik 

taksonlardan; Astragalus matthewsiae CR (Critically Endangered=Kritik Derecede Tehlikede) kategorisinde 

Cerasus incana var. velutina ve Sempervivum brevipilum; EN (Endangered=Tehlikede) kategorisinde 

Haplophyllum vulcanicum, Trigonella isthmocarpa, Erigeron zederbaueri ve Iris sprengeri; VU 
(Vulnerable=Zarar Görebilir) kategorisinde Minuartia corymbulosa var. corymbulosa, Phrynella ortegioides, 

Paracaryum longipe, Linaria genistifolia subsp. polyclada, Lamium garganicum subsp. pulchum ve Quercus 

vulcanica; NT (Near Threatened=Neredeyse Tehdit Altında) kategorisinde ve geriye kalan 85 adet endemik 
takson ise LC (Least Concern=En Az Endişe Verici) kategorisinde bulunmaktadır (Başköse ve Dural, 2011, 

ss. 146-147). 

Hasan Dağı ve yakın çevresinde kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar, regosoller, alüvyal 

topraklar, kolüvyal topraklar, yüksek dağ-çayır toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprakları yer 
almaktadır. Bunlardan başka, sahanın volkanik olmasından dolayı oldukça geniş alanlarda taşlık ve kayalıklar 

görülmektedir. Tüm bu alanlardaki bitki formasyonları; antropojen step ve ağaçlı/antropojen step 

vejetasyonundan meydana gelen ot formasyonu, meşe birliklerinden oluşan orman formasyonu (Şekil 3.2.), 
yüksek kesimlerde yer alan Subalpin formasyon ve Alpin formasyonlar olmak üzere dört kuşakla temsil 

edilmektedir. Özellikle dağın kuzeyindeki orman formasyonu alanı 1260-2020 m arasında yayılış gösteren 

meşe birliği (Q. Cerrris) vejetasyonu ve ormanın tahribinden sonra gelişen orman altı bitkileriyle dikkat 
çekmektedir. Güneye bakan yamaçlarda ve diğer kesimlerde antropojen stepler yayılış gösterirken ağaç üst 

sınırının (2200 m) biraz üzerinden itibaren (2240 m) zirvelere kadar Subalpin ve Alpin bitkiler (yüksek dağ-

çayır bitkileri) yer almaktadır (Kopar, 2008, s. 173). 

 

 
 Şekil 3.2. Hasan Dağı Orman Dokusu ve Bitki           

Şekil 3.3. Hasan Dağı’ndaki Bir Meşe  

Örtüsünden Görünüm              Ağacı 
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6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamına giren Hasan Dağı eteklerindeki ormanlar büyük oranda 

meşe ağaçlarıyla (Şekil 3.3.) kaplıdır (Aksaray Valiliği, 2012, s. 55). Başlıca meşe türleri arasında 
Quercus vulcanıca (Kasnak meşesi), Quercus pubescens (Tüylü meşe), Quercus cerris var. cerris (Saçlı 

meşe), Quercus libani (Lübnan meşesi), Quercus trojana (Makedonya meşesi) yer alır. Bunun yanı sıra, 

Salix alba (Ak söğüt), Populus tremula (Titrek kavak), Populus nigra  subsp. nigra (Kara kavak),  
Juglans regia  (Ceviz), Platanus orientalis (Doğu çınarı), Morus alba (Beyaz dut), Prunus x domestica 

(Erik), Juniperus oxycedrus  subsp. oxycedrus (Katran ardıcı), Fraxinus angustifolia  subsp. angustifolia 
(Sivri meyveli dişbudak), Acer platanoides (Çınar yapraklı akçaağaç), Acer hyrcanum  subsp. 

tauricolum (Toros akçaağacı), Acer negundo (Dişbudak yapraklı akçaağaç), Ailanthus altissima (Kokar 

ağaç), Robinia pseudoacacia (Yalancı akasya) Hasan Dağı’nda yetişen önemli ağaç türleridir. Araştırma 
alanından toplanan bitkilerden en çok taksona sahip on cins arasında Astragalus (Geven) (%2,2), Silene 

(%2,1), Alyssum (%1,7), Vicia (%1,6), Trigonella (%1,4), Anthemis (%1,4), Ranunculus (Düğün çiçeği) 

(%1,2), Trifolium (Üç gül),  (%1,2), Centaurea (Peygamber çiçeği) (%1,2) ve Campanula (Çan çiçeği) 

(%1,2) bulunur (Başköse ve Dural, 2011). Hasan Dağı’nın orman varlığını zenginleştirmek, tür çeşidini 
artırmak ve erozyonu önlemek amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır (Aksaray Belediyesi, 

2014). Hasan Dağı ve çevresin faunasını keklik, tavşan, çulluk, kaz, ördek, tavşan ve tilki gibi hayvanlar 

oluşturur (Aksaray Valiliği, 2012, s. 69). 

 

3.2. Hasan Dağı’nın Turizm ve Rekreasyon Potansiyeli 

Başlı başına bir marka olan Hasan Dağı ve çevresi dağcılık, kayak, bisiklet turu imkânlarının 

(Aytüre, 2013, s. 20) yanı sıra, doğa yürüyüşü (trekking) ve atlı tur yapmayı sevenler için de idealdir 

(Aksaray Valiliği, 2012, s. 166). Piknik alanları bakımından da uygun olan bölge, tabii güzelliği, temiz 

dağ havası ve soğuk kaynak suları ile dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Bunların yanı sıra yayla turizmi, 

botanik turizmi, inanç turizmi ve av turizmi açısından da büyük bir potansiyeli üzerinde 
barındırmaktadır. 

2015 verilerine göre Aksaray ilinde 13 adet turizm işletme belgeli, 3 adet turizm yatırım 

belgeli ve 10 adet de belediye belgeli konaklama tesisi mevcuttur. Bu 26 tesis toplamda 1297 oda 

ve 2672 yatak kapasitelidir. Yine 2015 verilerine göre tesisleri kullanan yerli turist sayısı 169.290 

ve yabancı turist sayısı 13.230 kişidir (Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kuruma e-posta, 

02.02.2016). Hasan Dağı’nın Karkın Yaylası’nda 1950 metre yükseklikte 36 yatak kapasiteli yerli ve 

yabancı turistlerin konakladığı Karbeyaz Oteli bulunur.  Hemen yanında özellikle hafta sonları büyük 
rağbet gören yamaç paraşütü (Şekil 3.4.) yapmak için bir alan yer alır. Paraşütçüler ve dağcılar için 

kamp yapmaya müsait bu alana karayolu taşıtlarıyla ulaşım imkânı vardır. 

 

 
Şekil 3.4. Hasan Dağı’nda Yamaç Paraşütü (Kaynak: Aksaray Belediyesi, 2015). 
 

Hasan Dağı orman içi dinlenme yeri (Şekil 3.5.) il merkezine 35 km mesafede olup, 35 hektar 

büyüklüğünde B tipi mesire yeridir. Alanın tümü kapalı meşe ormanı içerisinde tesis edilmiş, uygulama 
projesi 2000 yılında yapılmıştır. Hasan dağı piknik mesire yerinde; 100 adet piknik masası, 3 adet WC, 

1 adet giriş kontrol kulübesi, 1 adet yağmur barınağı, 4 adet bulaşık yıkama yeri, 2 çocuk oyun alanı ve 
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1 adet ahşap satış büfesi bulunmaktadır. Yolu asfalt olup, 2006 yılında su şebekesi tamamlanarak su 

problemi de çözülmüştür (Aksaray Valiliği, 2012, s. 131). 
 

 
Şekil 3.5. Hasan Dağı Orman içi Dinlenme Yeri (Kaynak: Aksaray Valiliği, 2012, s. 132). 

 

İç Anadolu’nun ikinci büyük dağı olan Hasan Dağı’na her yıl yerli ve yabancı dağcılar büyük 

rağbet göstermektedir (Şekil 3.6.). İki büyük kraterli Hasan Dağı’nın zirvesine ulaşmak için farklı rotalar 

mevcuttur (Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/): 
1. Rota: Helvadere kasabası, Karkın yaylası, zirve: Klasik rota olarak da adlandırılan 1. rota, 

teknik tırmanış gerektirmez. 

 2. Rota: Dağ evi mevkii, Bozboyun, zirve: Bozboyun rotası olarak adlandırılan 2. rota, uzundur 
ancak eğimi azdır. Patikaların takip ettiği rotada birçok yayla bulunur. Yaylalarda da kamp 

olanakları vardır. Küçük Hasan Dağı’ndan kum zeminle zirveye ulaşılır. 

3.  Rota: Dağ evi mevkii, vadi, zirve: Vadi rotası olarak da adlandırılan 3. rota, düz olarak 

ilerler ancak diktir. 
 4. Rota: Karkın Yaylası, zirve: Karkın yaylası olarak da adlandırılan 4. rota, kamp yerinden 

başlar ve vadi rotasıyla birleşir. 

 

 
Şekil 3.6. Hasan Dağı’nda Dağcılık Faaliyeti (Kaynak: Doğa Aktiviteleri Grubu, 2010).
 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1990 yılında Kış Sporları Turizm Merkezi ilan edilen Hasan 

Dağı’nda (Kültür ve Turizm Bakanlığı, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/) diğer bir turizm çeşidi 
kış turizmidir (Şekil 3.7.). Kayak sporu için 1600-2200 m yükseltilerdeki kar ile kaplı alanlar uygun 

görülmektedir. Kış döneminde 1-2 metreyi bulan kar kalınlığı kayak sporuna olanak tanımaktadır. 

 



631    I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

 

 
Şekil 3.7. Kayak Sporuna Yeni Başlayan Çocuklar İçin Teleski 

 

Bakanlar Kurulu kararı ile kış sporları turizm merkezi ilan edilen Hasandağı’nda üç doğal kayak 

pisti mevcut olup 3600 kişi/saat kapasiteli mekanik tesis (teleksi, telesiyej) planlanmıştır. Konaklama 
tesislerinin kapasitesi 8 tesiste toplam 1235 yataktır. Ayrıca, 3 adet günübirlik tesis yer alacaktır. Şu 

anda alt yapı yatırımları kapsamında yolunun asfalt yapılması tamamlanmış ve 125 yataklı konaklama 

tesisinin yapımı da bitmiştir. Tesisle ilgili çalışmalar devam etmektedir (Aksaray Valiliği, 2012, s. 167). 

 
Hasan Dağı’nın eteklerinde ve çevresinde çeşitli Türk boyları ve özellikle de Yörükler yaşarlar 

(Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013, s. 69). Yaz aylarında çevre halkı tarafından hem yayla hem de 

büyükbaş hayvanlar için otlak alanı olarak (Şekil 3.8.) değerlendirilmektedir. Bu alanlar atlı doğa 
yürüyüşü ve bisiklet turları için de elverişlidir. 

 

 
Şekil 3.8. Hasan Dağı Eteklerindeki Büyükbaş Hayvanların Otlak Alanları 

  
 

Helenistik devirden itibaren iskân görmüş Aksaray’ın 30 km güneyinde Hasan Dağı’nın eteğinde 

kurulan Helvadere (Antik Nora-Viranşehir) kasabası (Aksaray Valiliği, 2012, s. 143), birçok kilisesiyle 

inanç turizmine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Hasan Dağı’ndan toplanan tatlı su kaynakları Helvadere 
kasabasında bir gölet (Şekil 3.9.) oluşturmuş; bu durum yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeye gelmesine 

fırsat sağlamıştır. Helvadere’de ve Hasan Dağı eteklerinde yapılan arıcılık faaliyetleri ve alabalık 

tesisleri  (Şekil 3.10.) yöre halkının ekonomik olarak kalkınmasına olanak sağlamaktadır. 
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Şekil 3.9. Helvadere Göleti  Şekil 3.10. Hasan Dağı Eteklerindeki Arıcılık 

Faaliyetleri 
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Hasan dağı etekleri avcılık yönünden Aksaray ilinin en önemli alanları arasındadır. Ağustos ayının 

15’inde açılan ilk sezon avları çil, keklik ve bıldırcın avıyla başlar. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Hasan 

Dağı bölgesinde keklik ve tavşan avı yapılır. Kış aylarında çulluk, kaz ve ördek ile tavşan avı büyük önem 
taşır. Ayrıca her mevsim tilki avı yapılmaktadır (Aksaray Valiliği, 2012, s. 166). 

Günümüz halıları adını verdiğimiz 1950 yıllarından beri devam eden Aksaray yöresi halılarından bazıları 

Hasan Dağı köylerinde (Elmacık, Koçpınar, İncesu, Karataş, Gözlükuyu, Taşpınar) dokunmaktadır. Dokunan 

bu halıların ham maddesi yündür. Özellikle Taşpınar halıları (Şekil 3.11.), pek çok yerli ve yabancı turistin 
ilgisini çekmektedir. Taşpınar halılarının atkı, çözgü ve düğüm iplerinin yün olması geleneği günümüze kadar 

korunmuştur. Yün iplerde doğal kök boyalar kullanılmaktadır (Aksaray Valiliği, 2012, s. 160). 

 

 
Şekil 3.11. Taşpınar Halısı Motifleri 

 

Hasan Dağı’nın jeolojik zamanlardan beri gelen farklı yapıdaki kayaçları turistik süs ve hediyelik 

eşya yapımında kullanılmaktadır. Çalışma alanı jeoloji ve jeomorfoloji bilimiyle uğraşan bilim insanları 

için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. 
     

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
    

Ekolojik yaklaşımla gerçekleştirilen sürdürülebilir turizm faaliyetleri ülkelerin kalkınmalarının yanı sıra 
doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlar. Sürdürülebilir ekolojik turizm yaklaşımı ancak çevrenin 

sahip olduğu ekolojik değerlerin doğru yönetilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bölgede turizm ve rekreasyon 

faaliyetlerini hayata geçirmek ve yürütmek için iyi bir planlama ile ekolojik turizm stratejilerinin oluşturulması 
gerekmektedir (Koçan, 2011, s. 74). Hasan Dağı, turizm ve rekreasyon açısından oldukça yüksek bir turizm 

potansiyeline sahiptir, ancak tanıtımı yeterince yapılamamakta (Aytüre, 2013, s. 20), bundan dolayı da bu 

özelliğinden yeterince yararlanılamamaktadır. 

Hasan Dağı’nın turizm potansiyeline büyük katkısı olan biyolojik çeşitlilik, bitki bilimi ile uğraşan 
botanikçiler ve ekologlar için zengin bir kaynak niteliğindedir. Hasan Dağı’nın bu kaynakları iyi korunmalı, 

özellikle tıbbi ve aromatik bitki varlığı ile birçoğu yıllık bitki olan endemik türlerin ekolojik turizme yönelik 

olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Çok çeşitli ekolojik ortamlara sahip Hasan Dağı ve çevresinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 

yapılmalı ve yayla turizm merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. Hasan Dağı’nın eteklerinde bulunan su 

kaynaklarının bilinçsizce kullanılması önlenmelidir. Arıcılık faaliyetleri arttırılarak Helvadere balı bir marka 
hâline getirilmeli ve biyolojik çeşitliliğin korunması için av yasaklarına uyulmalıdır.         

Yürüyüş, spor koşuları, bisiklet turları, yamaç paraşütü, atlı doğa yürüyüşü için uygun yol güzergâhları 

ve patikalar oluşturulmalıdır. Ihlara Vadisi’nde örneği olan ahşap yürüme yolları ve ulaşımı zor olan yerlere 

teleferik hatlarının kurulması ile yıl içerisinde turizmden faydalanılan gün sayısı arttırılmalıdır. Aksaray Kültür 
ve Turizm İl Müdürlüğü ve Aksaray Üniversitesi’nin işbirliği ile bölgede gerçekleştirilebilecek aktivitelere 
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ulaşımı gösteren bilgileri içeren yol haritaları, tanıtım afiş ve broşürleri ve farklı dillerde yazılmış kaynaklar 

hazırlanmalıdır. 

Sonuç olarak Hasan Dağı,  coğrafi konumu, doğal, kültürel, tarihsel değerleri ve biyolojik çeşitliliği ile 
ekolojik turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak, ekolojik turizm uygulamalarında bölgenin olumsuz 

yönde etkilenmemesi için sağlıklı bir planlama ve organizasyona ihtiyaç vardır. Yöre halkı, bölgenin tarihî ve 

kültürel yapısı ve biyolojik çeşitliliğinin korunması konusunda profesyonel turist rehberleri başta olmak üzere 

konuyla ilgili uzmanlar tarafından bilinçlendirilmeli ve bu sayede bölgenin kalkınmasında aktif rol oynamaları 
sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

İklim değişikliği, dünyada 80 ülkeye yayılan 6.000’e yakın kayak alanı için öncelikli bir tehdit haline 

gelmiştir. Enlem ve yükselti avantajı bulunmayan kayak merkezlerinde iklim değişikliğinin etkileri şimdiden 

gözlemlenmeye başlamış, nispeten avantajlı merkezler için ise geleceğe yönelik senaryo çalışmaları hız 

kazanmıştır. Bu tür çalışmalar, bir yandan merkezlerin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlık derecelerini 
belirlerken diğer yandan da uyum kapasitelerini incelemektedir. Kar sporları turizminin iklim değişikliğine 

uyumu konusunda ise öncelikli olarak yapay karlama ve taşınma gibi teknik alternatifler mercek altına 

alınmaktadır. Bu çalışma, son senelerde kış turizmi yatırımları hızla artan Türkiye’nin yeni kayak 
merkezlerinden Ergan Dağı’nın (Erzincan) yapay karlama kapasitesine yönelik bir senaryo analizi 

içermektedir. Bunun için, HadGEM2-ES genel dolaşım modeli RegCM4.4 bölgesel iklim modeli ile koşularak 

10 km çözünürlüğe indirgenmiş, 1971-2000 ve iyimser RCP4.5 sera gazı konsantrasyonu senaryosuna göre 

2021-2050 dönemleri için kayak merkezinin 1924 m rakımındaki yakın yüzey hava sıcaklığı ve bağıl nem 
değerleri elde edilmiştir. Bu iki değişkene dair değerlerden yapay karlama sınırlarını belirleyen yaş termometre 

sıcaklıkları hesaplanmış ve kayak merkezinin geçmiş ve gelecek yapay karlama kapasitesi 0,5 oC/hm düşüş 

oranı kullanılarak kayak pistlerinin farklı rakımlarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, yapay karlama 
kapasitesinde genel bir azalma eğilimi olacağı tespit edilmiş ve bu azalışın merkezin alçak kesimlerinde taban 

katmanı yapımını riske sokabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kış Sporları Turizmi, Uyum, Yapay Karlama, Ergan Dağı 
 

 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON SNOWMAKING CAPACITY AT 

ERGAN MOUNTAIN WINTER SPORTS CENTER 
 

ABSTRACT 

Climate change has become a primary threat for some 6,000 ski areas in 80 countries. Impacts of the 

change are already observed at resorts that lack a high altitude and/or latitude, while studies that project the 

future scenarios of the rest are also becoming popular. Such studies can assess both the climate change 
vulnerabilities and the adaptive capacities of the resorts. Regarding climate change adaptation of winter sports 
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tourism, technical options such as snowmaking and moving higher are given the priority. This study includes 

scenario analyses over the snowmaking capacity of one of the newest ski resorts in Turkey – the Ergan 

Mountain in the Province of Erzincan. For this purpose, hourly near surface temperature and relative humidity 
values at the 1924 masl altitude of the ski resort for the 1971-2000 and the 2021-2050, according to the 

optimistic RCP4.5 greenhouse gas concentration scenario, periods were projected by downscaling the 

HadGEM2-ES general circulation model by the RegCM4.4 regional climate model with a resolution of 10 km. 

The value sets of these two variables were then converted into wet bulb temperatures which indicate the 
snowmaking limits. The reference and future snowmaking capacities were distinguished for different altitudes 

of the ski resort by using a lapse rate of 0.5oC/hm. The results indicate a general decline trend in the 

snowmaking capacity. Such decline could jeopardize the critical snow production needed for base layer 
formation at the lower elevations of the ski resort. 

Keywords: Climate Change, Winter Sports Tourism, Adaptation, Snowmaking, Ergan Mountain 

1. GİRİŞ 

İklim değişikliği ve turizmin karşılıklı etkileşimi, karşımıza son zamanlarda iyice somutlaşan sonuçlar 

çıkarmaktadır. Bir yandan artık bir endüstri halini alan turizm sektörü, iklim değişikliğinin ana nedeni sera 
gazı salımlarına ciddi bir katkıda bulunurken (UNWTO & UNEP, 2008), diğer yandan değişen iklimler, 

destinasyon özellikleri ve turist akışlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Turizmin doğal kaynaklara 

dayalı türleri, iklim değişikliğine en fazla hassasiyeti göstermekte; özellikle kış turizmi, kar örtüsünde son 

senelerde iyice gözlemlenen zayıflama (IPCC, 2013) nedeniyle iklim değişikliğine en maruz kalan tür 
olmaktadır (Scott et al., 2012). İklim değişikliğinin kar örtüsü üzerindeki olumsuz etkisi karşısında son 

senelerde kayak merkezlerine yönelik sayıları giderek artan etki ve uyum kapasitesi değerlendirme 

çalışmalarına rastlanmaktadır (Demiroğlu et al., 2013). Bu çalışma da, kış sporları turizminde son senelerde 
ciddi bir atılım yapmakta olan Türkiye’nin en yeni kayak merkezlerinden Ergan Dağı’nı (Erzincan) mercek 

altına alarak, merkezin iklim değişikliğine yönelik teknik uyum kapasitesindeki muhtemel değişimleri 

incelemektedir.  

 
1.1. İklim Değişikliğinin Kayak Merkezlerinin Doğal Kar Güvenirliğine Etkisi 

İklim değişikliğinin kayak merkezlerine etkilerini inceleyen çalışmalar, öncelikle “doğal kar 

güvenirliği”ne yönelik analizler gerçekleştirmiştir. Bu analizlerin temel varsayımı, Witmer (1986: 193) 
tarafından ortaya atılan “100 gün kuralı” olmuştur. Bu kurala göre; bir kayak merkezinin finansal başa baş 

koşulunu sağlaması için kış sezonunda en az 30 cm kalınlığa sahip ve en az 100 gün süren bir kar örtüsüne 

sahip olması gerektiği kabul edilmektedir. İleri çalışmalarda, bu kurala Noel ve Yılbaşı gibi sezon başında 
gelirlerin kümelendiği dönemlerde açık olabilme gereği de eklenmiştir (Scott et al., 2006). Bu bağlamda, 

dünyanın en popüler kayak destinasyonu Alplerin beş ülkesi Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Almanya’ya 

yönelik yapılan bir çalışma (Abegg et al., 2007), doğal kar güvenirliğine sahip toplam kayak merkezi sayısının 

1o C’lık ısınma ile 609’dan 500’e, 2o C’lık ısınmayla 404’e ve 4o C ile 202’ye inebileceğini göstermiştir. Kuzey 
Amerika’da yapılan çalışmalarda (Scott et al., 2003; 2006; 2007; Hayhoe et al., 2004; Dawson & Scott, 2007; 

2013) da arzda ısınmaya bağlı benzer daralma eğilimleri tespit edilmiş; rakiplerine nazaran daha ılıman bir 

iklimde yer alan Avustralya’nın kayak merkezlerinin ise, 100 gün kuralının 60 güne esnetilmesine rağmen, 
kötümser bir sera gazı senaryosunda yüzyıl sonuna kadar haritadan silinecekleri anlaşılmıştır (König, 1998).     

 

1.2. Bir İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Olarak Yapay Karlama 

Kayak merkezlerinin doğal kar güvenirliğindeki olumsuz gidişat ve öngörüler, birtakım uyum 

stratejilerini gündeme getirmiştir (Elsasser & Bürki, 2002; Scott, 2006; Scott & McBoyle, 2007; Abegg et al., 

2007). Bu bağlamda kayak merkezlerinin işletme açısından ürün çeşitlendirme ve sezonu 12 aya yaymayı daha 

ciddiye almalarının gereği vurgulanmış; teknik açıdan ise bulut tohumlama, kayak pistlerinin daha yükseğe 
taşınması ve yapay karlama seçenekleri ortaya atılmıştır. Teknik seçenekler arasında bulut tohumlama 

yönteminin Ar-Ge çalışmalarının halen sürmesi, pistleri taşımanın ise finansal ve pratik zorlukları bu uyum 

yöntemlerinin yaygınlığını sınırlamıştır. Öte yandan, yapay karlama sistemleri, iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine dair gözlemler arttıkça hızla yayılmış, başlıca kayak destinasyonlarından Avusturya’da kayak 
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alanlarının üçte ikisi (Wirtschaftskammer Österreich, 2015), İsviçre’de yarısı (Seilbahnen Schweiz, 2015), 

İtalya’da ise tamamı (Rixen et al., 2011) bu sistemlerle desteklenir hale gelmiştir.  

Yaygın kullanımında soğuk ve belli bir basınç altındaki hava ve suyun karıştırılarak püskürtülmesi 
sonucu nispeten yüksek yoğunluklu kar oluşturma tekniğini esas alan yapay karlama sistemleri, günümüzde 

yüksek sıcaklıkta kar yapabilen yeni teknolojiler (NeveXN Srl., 2016; IDE Technologies, 2016) ile 

geliştirilmeye çalışılmaktadır, ancak bu ileri teknolojilerin verimlilik ve üretkenlik koşulları şimdilik sınırlıdır. 

Dolayısıyla, kayak merkezlerinin iklim değişikliğine uyumunda başvurulan bu klasik yöntemin kapasitesi, 
doğal kar örtüsünün kendisi gibi iklim değişikliğine karşı oldukça hassastır. 

 

1.3. İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Kayak Merkezlerine Etkisi Üzerine Çalışmalar  

Türkiye’de kış sporları turizmi, 1930’lu yıllarda Uludağ’da filizlenmiş; uzun yıllar sayılı kayak 

merkezinde süregelen faaliyetler 2000’li yıllarda birçok ilde yeni kayak alanlarının açılması ve 

projelendirilmesiyle ülke çapına yayılmaya başlamıştır. Kış sporları turizminin geliştirilmesiyle Türkiye’nin 

turizm ürünün çeşitlendirilmesi ve başta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz olmak üzere bölgesel 
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin dengelenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır (Demiroğlu, 2011; 

2014: 136-187; İstanbullu-Dinçer ve Demiroğlu, 2015; Göymen et al., 2016). Çeşitli uzmanlar, bu kalkınma 

hamlesinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için etraflı pazar araştırmaları, destinasyon yönetimi bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi, asayişin sağlanması ve iklim değişikliğinin etkilerinin incelenmesine yönelik 

çabaların önemine değinmektedir (Demiroğlu, 2015; Göymen et al., 2016). Özellikle iklim değişikliği 

çalışmalarının sonuçları, Türkiye’de yeni açılması planlanan kayak merkezlerinin kuruluş yeri seçimleri 
açısından oldukça kritiktir. 

İklim değişikliğinin Türkiye’deki kayak merkezlerine etkisini inceleyen çalışmalar,  hem doğal kar 

güvenirliği (Ceber et al., 2013; Demiroğlu ve Lundmark, 2013) hem de yapay karlama kapasitesindeki 

değişimleri (Öztürk et al., 2014) değerlendirmiştir. Bu konuda yapılan son bir çalışma da (Demiroğlu et al., 
2016), dinamik olarak ölçek küçültmeye dayalı bir iklim modellemesi yöntemi ile 2023 Turizm Stratejisi 

kapsamında tanımlanan Erzincan-Erzurum-Kars Koridoru’nun üç ana kayak merkezi Ergan, Palandöken ve 

Sarıkamış için analizler gerçekleştirmiş, 2014-2015 sezonunda hizmete giren Erzincan Ergan Dağı Kış 
Sporları Turizm Merkezi’nin kayak alanlarının alçak kesimlerinde doğal kar güvenirliği açısından gelecekte 

sıkıntılar yaşanabileceği sonucuna varılmıştır. Aynı sıkıntının özellikle Yeni Yıl tatili öncesinde kayak pisti 

taban katmanının hazır edilmesi açısından yapay karlama kapasitesinde de yaşanabileceği hesaplanmış, ancak 
kayak alanının dünyada eşine az rastlanır kot farkı sayesinde orta ve yüksek kesimlerde karlama kapasitesinin 

iyice artabileceği belirtilmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin mevcut ve potansiyel kayak alanlarında ısınma 

eğilimine karşı teknik uyum kapasitesinin anlaşılabilmesi için Demiroğlu et al. (2016) tarafından dinamik 
olarak ölçek küçültme yaklaşımıyla yapılan iklim analizlerinin sonuçları üç boyutlu olarak dağ ölçeğine 

indirgenmiştir. Bu bağlamda; araştırmanın yöntemi, iklim modellemesi ve iyileştirilmiş model çıktılarının 

yapay karlama kapasitesi hesaplamalarında kullanılmasını kapsayan iki temel aşamadan oluşmaktadır. 

Analizler sonucunda dağın kayak alanları ve potansiyel üst irtifalarındaki yapay karlama kapasitesinin geçmiş 
ve gelecek durumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

2.1. İklim Modellemesi 

İklim modelleri, temel fizik yasaları üzerine şekillendirilmiş, tüm atmosfer-okyanus-arazi etkileşimleri 

ile küresel ve yerel ölçekteki tüm geri besleme ve döngüleri dikkate alan dinamik ve oldukça karmaşık 

matematiksel yazılımlardır. İklim çalışmalarında kullanılan modeller basitçe ilgilendikleri alan itibarıyla 

küresel ve bölgesel olarak ikiye ayrılabilir. Genel Dolaşım Modelleri yerkürenin tamamını kapsayan küresel 
iklim modelleriyken, Bölgesel İklim Modelleri ise bu küresel ölçekteki modellerden elde edilen sonuçları daha 

küçük alanlara ölçeklendirerek bölgesel ve yerel bazda bilgi edinmemizi sağlayan modellerdir.Günümüzde 

60’a yakın küresel iklim modeli, küresel iklim verilerini ortalama 200 km çözünürlükte saklamakta, gelecek 
iklimleri, ısınmanın ana nedeni sera gazı konsanstrasyonu senaryolarına (Representative Concentration 
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Pathway – RCP) göre iyimser-kötümser bir yelpazede öngörmektedir. Küresel modellerden elde edilen çıktılar, 

bölgesel iklim modelleri kullanılarak daha yüksek çözünürlüklere dinamik olarak indirgenebilmektedir. Diğer 

bir deyişle; küresel model çıktılarının bölgesel modellerde girdi olarak işlenmesiyle ilgili bölgeler için 
kullanışlı veri tabanları elde edilmektedir.  

Bu çalışmada bölgesel iklim modeli RegCM4.4’ün (The Abdus Salam International Center for 

Theoretical Physics, 2014) Met Office Hadley Centre’ın HadGEM2-ES küresel iklim modeli (Collins et al., 

2008) girdisi kullanılarak çift koşumu ile, Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi sınırlarında kalan 1924 m 
rakımlı bir koordinat için 1971-2000 ve 2021-2050 dönemlerine dair üçer saatlik sıcaklık (T) ve bağıl nem 

(RH) çıktıları 10 km çözünürlükte elde edilmiştir. Gelecek öngörülerinde; ışınımsal zorlamanın sanayileşme 

öncesi değerlere kıyasla 21. yüzyıl sonunda 4,5 W/m2’lik bir artışta sabitleneceğini varsayan, iyimser RCP4.5 
sera gazı konsantrasyonu senaryosu (van Vuuren et al., 2011) temel alınmıştır. Model, geçerliliği açısından 

1971-2000 projeksiyonundaki sıcaklık çıktılarının University of East Anglia Climatic Research Unit (CRU) 

veri tabanındaki (Mitchell & Jones, 2005) ilgili sıcaklık gözlemleri ile kıyaslanması ile test edilmiş; tespit 

edilen 2,26 °C’lık ortalama sapma değeri, geçmiş ve gelecek dönem model çıktılarına eklenmiştir. Aynı veri 
tabanında ilgili gözlemler bulunmadığı için bağıl neme dair bir sapma tespit edilememiştir.  

 

2.2. Yapay Karlama Kapasitesi Hesaplamaları 

Ergan Dağı’ndaki yapay karlama kapasitesinin kademeli olarak belirlenmesi için öncelikle iyileştirilmiş 

geçmiş (1971-2000) ve gelecek (2021-2050) sıcaklık (T) çıktıları, 0,5 oC/hm düşüş değeri referans alınarak 

kayak alanının alt (1750 m), orta (2350 m) ve üst istasyonları (2950 m) ile ilk erişim istasyonu (1350 m) ve 
dağ zirvesi (3250 m) yükseltilerine göre hesaplanmıştır. Her ne kadar dağlık yüzeylerde düşüş değeri 0,5 
oC/hm’nin üzerinde gerçekleşebilse de, gerek Türkiye’deki bir başka kayak merkezinin uzun yıllar 

meteorolojik gözlemleri üzerinden yaptığımız analiz sonuçları (Ozturk et al., 2014), gerekse dünyanın farklı 

yerlerinde yapılan çalışmalar (Minder et al., 2010) bu değerde karar kılmamıza etki etmiştir. Bu yaklaşımla 
yükselti farkının yapay karlama kapasitesi üzerindeki etkisi de en aza indirgenmiş ve daha muhafazakâr 

sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak; referans noktada tespit edilen bağıl nem (RH) değerlerinin 

yükseltiye göre değişmeyeceği varsayılmış ve sıcaklık düşüş değerinin Stull (2011) tarafından geliştirilen 
formüle (1) uyarlanması ile kayak merkezinin farklı yükselti ve zaman dilimlerindeki “yaş termometre 

sıcaklıkları” (WBT) hesaplanmıştır.  

 
𝑊𝐵𝑇 = 𝑇atan [0.151977(𝑅𝐻 +  8.313659)1/2] + atan(𝑇 + 𝑅𝐻) − atan(𝑅𝐻 − 1.676331) (1) 

 
Sıcaklığı bağıl neme göre standartlaştıran yaş termometre sıcaklıkları, kar üretimi için uygun koşulların 

göstergesidir (SNOWatHOME LLC, 2016). Buna göre; -4 oC ve altı değerlerde günümüzün yaygın karlama 

teknolojileri üretim yapabilmektedir. -7 oC ve daha düşük değerlerde ise üretilen karın niteliği “zayıf”tan 
“iyi”ye dönmektedir. Türkiye ve dünyada genellikle yoğun geçen Yılbaşı tatili öncesinde sezonu açmış 

olabilmek için, doğal kar örtüsü oluşmadığı takdirde, iyi kalitede en az 120 saatlik kar üretimi 

gerçekleştirilmesi hedeflenir (Steiger & Mayer, 2008).   

3. BULGULAR 

İklim modellemesi sonucu Ergan Dağı’nın 1924 m yükseltili referans konumunda, 1971-2000 

döneminden 2021-2050 dönemine 2,17 oC yıllık ortalamalı bir ısınma yaşanacağı tespit edilmiştir (Tablo 1). 
Kayak sezonunu kapsayan Kasım-Nisan aylarındaki ortalama ısınma, yıllık değerin altında kalacak, ancak 

Şubat ve Nisan aylarında etkisini iyice hissettirecektir. En az ısınmanın taban katmanı karlaması için oldukça 

kritik bir ay olan Aralık’ta yaşanacak olması ise nispeten olumlu bir bulgudur.  
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Tablo 1. Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi için Isınma (C) Öngörüleri 

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Sezon Yıl 

1,85 1,21 1,78 2,38 1,68 3,21 2,02 2,17 

 

Ergan Dağı’nın yapay karlama kapasitesindeki (saat/yıl) değişim eğilimlerine bakıldığında (Tablo 2); 

genel bir azalış yaşanacağı anlaşılmaktadır. Bu azalışın şiddeti, alçaklara inildikçe ve kaliteli üretim 
hedeflendikçe artmaktadır. Yeni Yıl tatili öncesi gerekli kritik 120 saatlik kapasite ise kayak alanının alt 

istasyonunda (1750 m) geçmişte yıllık ortalama 109 saat ile sınırlı kalmış; gelecekte 73 saat/yıla düşeceği 

öngörülmüştür. Bir diğer hesapla; 120 saatlik kapasitenin alt sınırı geçmişte 1806 m yükseklikte iken, 2021-
2050 döneminde 2086 m’ye çıkmaktadır. Bu takdirde, merkezin gelecekte Yeni Yıl tatilinde açılış garantisi 

verebilmesi için düşük kaliteli üretimden daha fazla destek alması ve/veya doğal kar ile de beslenmesi ve/veya 

üst rakımlarda üretilecek karın biriktirilerek pist ezme araçları yardımıyla aşağıya doğru sürülmesi 
gerekmektedir. Kayak alanının orta istasyonu (2350 m) ve geliştirilebilir potansiyel zirve alanlarında (2950-

3250 m) ise yapay karlama kapasitesi yine düşüş eğilimi göstermesine rağmen teknik kar güvenirliği sağlama 

adına oldukça yeterlidir. 

Tablo 2. Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin Karlama Kapasitesinde Değişimler  

Rakım Toplam Üretim Kaliteli Üretim Yeni Yıl Öncesi Üretim 

   m 1971-2000 2021-2050 % 1971-2000 2021-2050 % 1971-2000 2021-2050 % 

1350 710 439 -38 330 186 -44 58 36 -37 

1750 1124 724 -36 556 334 -40 109 73 -33 

2350 2067 1508 -27 1104 711 -36 260 179 -31 

2950 3206 2632 -18 2028 1476 -27 571 410 -28 

3250 3696 3160 -15 2607 2026 -22 779 598 -23 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
Ergan Dağı’nda yapay karlama sistemlerinin tesis edilmesi konusunun halen güncel olduğu 

bilinmektedir (Erzincan Valiliği, 2015). Günümüzde kayak alanının alt istasyonuna (1750 m) erişim 1350 m 
rakıma kurulu bir telesiyej veya karayolu ile sağlanmakta, yeterli kar örtüsü oluştuğu durumlarda karayolunun 

bir kısmı planlı bir şekilde kardan temizlenmeyerek kayak alanının 2950 m’deki üst istasyondan 1350 m’ye 

kadar uzanması sağlanmaktadır. Gelecekte bu uygulamanın yapay karlama ile desteklenmesi düşünülüyorsa, 
alçak rakımlarda yaşanacak şiddetli kapasite kaybı dikkate alınmalıdır.  

HadGEM2-ES küresel iklim modelinin RCP4.5 senaryosuna göre RegCM4.4 bölgesel iklim modeli 

kullanılarak indirgenmiş halinin sonuçlarına göre; Ergan Dağı kayak alanının alçak kesimlerinde 2021-2050 
döneminde gerek doğal kar (Demiroğlu et al., 2016) gerekse yapay kar açısından stres yaşanacağı açıktır. 

Bununla birlikte; kayakçı taşıma sisteminin yerden ulaşım gerektiren teleski türü araçlar yerine havadan 

kablolu ulaşım sağlayan telesiyejler ile çözülmüş olması, alt kesimlerde (1750-2350 m) yeterli kar olmasa bile 

üst kesimlerde (2350-2950 m) sezonun sürdürülebilmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca bu üst bölge ve 
üzerindeki potansiyel alanın üstün karlama kapasitesi, 100 günden çok daha uzun sezonlarla iyi bir arz 

yaratılmasına yardımcı olabilir. Ancak gerek alt kesimlerde yaşanacak ısınma ile artacak fazladan karlama 

ihtiyacı, gerekse sistemi besleyecek 1750 m’deki gölden yukarı alanlara su pompalama koşullarının teknik ve 
finansal yükü, ekonomik ve çevresel bazı sonuçlar da doğuracaktır. Zira klasik yapay karlama sistemleri, çok 

yüksek su ve enerji tüketimine neden olmakta, ciddi yatırım ve işletme maliyetleri yaratmaktadır. Artan 

sıcaklıklarla bir yandan su kaynakları kıtlaşırken bir yandan da karlama ihtiyacı artacak, dolayısıyla su ve 
enerji tüketimi ve ilgili maliyetler de yükselecektir (Rixen et al., 2011). Almanya’da yapılan bir çalışmada 
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(Soboll & Schmude, 2011), serbest rekabet senaryosu yaklaşımıyla 2050 senesine kadar Bavyera Alpleri’ndeki 

kayak merkezleri ve çevre bölgelerinin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapay karlama 

sistemlerinin kurulmasının elzem olduğu, ancak bu durumun da bölgedeki su tüketimini ikiye katlayacağı 
ortaya konmuştur. Maliyetler açısından bakıldığında ise; günümüzde Alpler’de kayak turizmi gelirlerinin %10 

ile 20’sinin doğrudan yapay karlamaya harcandığı tahmin edilmektedir. Ne var ki, bu maliyet doğrudan kayak 

bileti fiyatlarına yansıtılamamakta, bunun yerine ziyaret sayılarının %30 ile 50 oranında artırılması 

hedeflenmektedir. Bu hedef, başta KOBİ özellikli kayak merkezleri tarafından tutturulamamakta, iflasların 
önlenmesi için şimdilik merkezi ya da yerel yönetimler tarafından sağlanan finansman ve/veya sübvansiyonlar 

devreye girmektedir (Demiroğlu, 2015). 

Son olarak; bölgesel iklim modellemelerinde bilgisayar donanımına göre hesaplama süreçleri uzun 
sürelere yayılmak durumunda kaldığı için bu çalışmadaki analizlerin bir küresel model (HadGEM2-ES) ve bir 

sera gazı konsantrasyonu senaryosu (RCP4.5) ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Durum hakkında daha etraflı 

bir fikir edinebilmek için analizlere zaman ve kaynaklar elverdiği kadar daha fazla model ve senaryodan girdi 

sağlanması ve böylece kıyaslamalı sonuçların oluşturulabilmesi önemlidir.  
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ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR AKIM: TARAFTAR TURİZMİ 
 
 

Öğr. Gör. İbrahim Erhan CANBABA 

Erzincan Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik MYO 

e-posta:ecanbaba@erzincan.edu.tr 

 
Zeynep CANBABA 

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

e-posta: canbabazeynep@gmail.com 
 

ÖZET 

Günümüzde turist eğilimleri kitle turizmi yerine alternatif turizme özelliklede ilgi turizmine 

yönelmektedir. Turistler, hobileri, merakları ve ilgilendikleri spor dalına göre farklılık göstermektedirler. Spor 

turizmi başlığı altında değerlendirilen taraftar turizmi,  ülkemizde adını yeni duyurmaya başlayan ve çok hızlı 

gelişme gösteren, bir turizm alt dalıdır.  
Taraftar turizmi; takımlarına son derece bağlı olan taraftarların bireysel veya örgütlenmiş olarak; 

takımlarını desteklemek amacıyla onlarla beraber şehir dışına hatta ülke dışına seyahat etmeleri sonucu ortaya 

çıkmış bir turizm alt türüdür. Taraftar Turizmi’ni Spor Turizmi’nden ayıran fark; Paket tur şeklinde müşteriye 
sunulması ayrıca maç öncesinde ve sonrasında farklı aktivitelere yer verilmesidir. Bu turizm türü, aynı 

zamanda kolektif turizmin içinde de yer almaktadır. Yurt dışında, özellikle Avrupa da oldukça yaygındır. 

Türkiye’de de bazı oteller ve tur operatörleri, taraftar turizminin örnek uygulamalarına başlamıştır. 
Bu çalışmada amaç; Türkiye de çok fazla bilinmeyen taraftar turizmini tanımlamak ve bu yeni turizm 

alt türüne dikkat çekmektir. Çalışma yöntemi betimsel analiz olup, ikincil kaynaklardan veriler toplanmıştır. 

Akademik kaynaklar, spor haber siteleri ve tur operatörlerinin web siteleri taranmıştır. Elde edilen veriler 

ışığında bulgular analiz edilerek çalışma tamamlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Spor, taraftar, alternatif turizm, paket tur 
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Öğr. Gör. Burak BAŞAR 

Erzincan Üniversitesi 
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Arş. Gör. Fatma BAŞAR 
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Arş. Gör. Gülşen KOCAMAN 

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

e-posta: gkocaman@agri.edu.tr 

 

ÖZET  
İpek Yolu üzerinde bulunan İshak Paşa Sarayı, İran sınırına yakın bir konumda, stratejik önemi olan 

7600 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi başkentlerde Kraliyet Saraylarının 
yapımında kullanılan model ile inşa edilen İshak Paşa Sarayı, Osmanlı mimarisinde Batı etkisinin 

görülebildiği, taş oymacılığı ve bezemelerinin İran’dan Anadolu Selçuklu devletine, Gürcistan’dan 

Kafkasya’ya kadar çok değişik kültürlerin izlerini taşıması nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

önerilmektedir. Bu bakımdan sarayın uluslararası düzeyde tanıtılması önemlidir. Fakat bu yerel ve kültürel 
değerler korunarak yapılmalıdır. Araştırmanın amacı sarayın hem kültürel açıdan hem de turizm açısından hak 

ettiği değeri görmesini sağlamak ve Dünya Miras Listesi’nde yer alması için gerekli çalışmaların yapılmasına 

zemin hazırlamaktır. Osmanlı Dönemi XVIII. yüzyıl yapısı olan İshak Paşa Sarayı; bu bölgede söz sahibi olan 
beylerin egemenlik ve devrin sosyo-ekonomik gücünü ortaya koyan, hayranlık uyandıran konum ve mimari 

açıdan da oldukça görkemli bir şekilde inşa edilmiştir.  Merkezden çok uzakta, doğu sınır bölgemizde 

bulunmasına karşın en az merkezlerdeki saraylar kadar görkemli ve tarih, kültür, sanat ve aynı zamanda turizm 
yönünden de eşsiz bir değere sahiptir. Uzun yıllar boyunca saray terk edilmiş halde kaldığı için bazı tahripler 

olmuştur. Yapılan yenileme çalışmaları netice göstermiş ve saray turizme kazandırılmıştır. Bölgede iklim 

şartlarının olumsuz olması, sarayın ilçe merkezine uzak olması, ülkede yaşanan siyasi sorunlar ve artan 

sanayileşme kültürel mirasın korunmasında büyük zorluklara yol açmaya başlamıştır. Dolayısıyla saraya 
yapılan/yapılacak olan ziyaretler olumsuz etkilenmektedir. Küreselleşmenin getirdiği kültür erozyonuna karşı 

somut kültürel mirasın en önemli koruma araçlarından biri olan UNESCO’nun  tavsiyeleri incelenerek  

tanıtımlar yapılması, kültürel mirası korumada halkın katılımın artırılması sağlanmalı ve bu değer Dünya 
Kültür ve turizm varlıklarında olması gereken konuma ulaştırılmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Unesco, Dünya Miras Listesi, İshak Paşa Sarayı, Taş Oymacılığı 
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I. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ  

Erzincan Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 

07-09 Nisan 2016, Erzincan 

 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

Erzincan Valiliği ile Erzincan Üniversitesi işbirliğinde Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve ana teması “Doğa Sporları ve Kış Turizmi” olan “I. Ulusal 

Alternatif Turizm Kongresi” 07-09 Nisan 2016 tarihleri arasında Erzincan’da gerçekleştirilmiştir.  

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ, Erzincan 

Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK, Erzincan Belediye Başkanı Sn. Cemalettin 

BAŞSOY, Erzincan Valisi Sn. Süleyman KAHRAMAN’ın açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede, 

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN “Doğa Sporları ve Kış Turizmi Bağlamında Sürdürülebilir Turizmin 

Gereklilikleri”, Doç. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ “Toplum Temelli Ekoturizm”, Doç. Dr. Abdulkadir 

KOŞAN “Kış Turizminde Yeni Trendler”, Prof. Dr. İzzet BOZKURT “Markalaşma Sürecinde 

Erzincan”, Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ “Alternatif Turizm Kapsamında Ekstrem Sporlar: 

Kemaliye Karanlık Kanyon Örneği” başlıklı sunumlarıyla, davetli konuşmacı olarak yer almıştır.  

3 gün boyunca devam eden etkinliğin ilk iki gününde 67 sözlü ve 3 poster ile toplamda 70 bildiri 15 

eşzamanlı oturumda sunulmuş, son gününde ise Kemah ve Kemaliye ilçelerini içeren alan çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  Kongreye 36 farklı üniversiteden 124 akademisyen ile sektör temsilcileri 

katılmıştır.   Kongrede bölgesel ve ulusal düzeyde “küresel yaklaşımlar ve politikalar”, “yatırımlar 

ve özellikleri”, “tanıtım ve pazarlama”, “inovasyon”, “girişimcilik”, “kentsel kimlik”, “sosyoloji” 

konu başlıkları ile “Alternatif Turizm" genel olarak ele alınırken “güncel eğilimler, uygulamalar, 

sorunlar ve çözüm önerileri”, “pazar değerlendirilmesi”, “bölgesel kalkınma”, “markalaşma”, “devlet 

destekleri, mevzuat ve ülke politikaları”, “kalite ve akreditasyon”, “insan kaynakları yönetimi ve 

uygulamaları”, “rekreasyon olanakları”, “sürdürülebilirlik”, “destinasyon yönetimi” bağlamında 

“Doğa Sporları ve Kış Turizmi”  tartışılmıştır.  

Küreselleşen dünyada değişen ve çeşitlenen ihtiyaç ve beklentiler, beraberinde yeni ve farklı 

turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve alternatif ve özel ilgi alanına hitap eden turizm 

çeşitleri daha önemli hale gelmiştir. Bu durum, yeni destinasyonları ve turizm hareketliliğini de 

beraberinde getirmiştir. Ana teması “Doğa Sporları ve Kış Turizmi” olan bu kongrede bölgesel ve 

ulusal düzeyde ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve işletmecilik açısından alternatif turizm 

tartışılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Ülkemiz sahip olduğu kaynaklar ile güçlü bir alternatif turizm potansiyeline sahip olmakla 

beraber markalaşma, tanıtım ve pazarlama bağlamında dünya turizm sektöründe yeter 

düzeyde yer almamaktadır. Bu bağlamda; 

o Turizme açılması planlanan destinasyonlara yönelik planlamalarda yerel halkın sürece 

dahil edilmesi, özellikle tanıtım ve reklam faaliyetleri gerçekleştirilirken halkın görüş, 

öneri ve hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiği, 
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o Turizme açılmış ve açılması planlanan tüm destinasyonlarda koruma-kullanım denge 

politikaları ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının temel prensip olarak belirlenmesi 

gerektiği,  

o Araştırmacı ve akademisyenler için önemli bilgi kaynağı olan il turizm envanterlerinin 

birçok il için güncel olmadığı, gerekli güncellemelerin alternatif turizm türlerini 

içerecek şekilde özellikle dijital ortamda sıklıkla yenilenmesi gerektiği,   

o Kış turizm merkezlerinde küresel ısınmaya bağlı sorunlara karşı yapay karlama, sezon 

dışında ise çim kayağı, kampçılık, dağ tırmanışı gibi alternatiflerle sürekliliği 

sağlayacak planlamaların yapılması,  

o Doğada yapılan sportif etkinlik alanlarına erişilebilirliği sağlayan yol güzergâhları ve 

gerekli altyapıların yetersiz olduğu, bu bağlamdaki yatırımlara öncelik verilmesi 

gerektiği, 

o Benzer şekilde Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yayla turizm potansiyeli yüksek 

bölgelere ilişkin ulaşılabilirlik, kanalizasyon ve su gibi alt yapı sistemlerindeki 

eksiklikler ve yetersiz yatırımın en yaygın sorunlar olduğu, özellikle yatırımcıların 

önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği,  

o Kırsal alanlarda geliştirilecek turizm çeşitliliği ve yapılacak yatırımlarda bölgenin 

doğal ve sosyo-kültürel değerlerinin dikkate alınması ve bu değerlere zarar 

vermeyecek şekilde planlamaların yapılması, 

o Küreselleşme ve hızlı kentleşme ile kimliğini kaybetme riski taşıyan kentlerin bu 

sorununa çözüm olarak ortaya çıkan sakin şehir (cittaslow) hareketine yöre halkı ve 

yerel yönetimlerin ilgisinin artırılması;  bu kapsamda yer alabilecek yerleşimlerde 

çevre politikaları, altyapı çalışmaları, kentsel yaşam kalitesi vb. konularda gerekli 

kriterlerin toplum temelli bir yaklaşımla sağlanması, 

o Gastronomi turizmi ile ilgili özellikle bölgelerin yöresel yemek ve yemek kültürlerinin 

yaşatılması ve coğrafi işaretleme ile yöresel ürünlerin bulundukları bölge ekonomisine 

olan katkısının arttırılması, 

o Artan rekabet içerisinde mevcut konumunu koruyabilmek için destinasyonlarda 

turistlerin beklenti analizlerine dayalı olarak pazarlama faaliyetlerine ağırlık 

verilmesi, 

o Turist memnuniyetinin arttırılması, sosyal ve kültürel çevreye dönük tahribatın 

önlenmesi amacıyla yerel halka ve esnafa yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık 

verilmesi, 

o Av turizmi açısından bilinçsiz avlanmanın önü kesilmesi, kurallar dışında avcılık 

yapanlara ağır yaptırımların uygulanması, 

o Koruma altına alınan yapıların özgünlüğü korunarak restorasyon projelerinin 

hazırlanması, uygulamalarının denetimli olması, yeniden işlevlendirirken kent 

yaşamına dahil edilmesi gerekmektedir.  

 

• Erzincan ili coğrafi konumu, doğal ve kültürel değerleri, fauna ve flora çeşitliliği ile spor, 

macera, keşif, dinlenme ve doğa ile baş başa kalma olanakları başta olmak üzere alternatif 

turizm türleri açısından önemli kentlerden biridir. Tüm bu kaynak zenginliği ve çeşitliliğine 

rağmen turizm hareketliliği beklenen düzeyde değildir. Bunun için;   
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o Erzincan için yapılacak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde reklamasyondan 

kaçınılmalı, yanıltıcı, yıpratıcı ve destinasyon imajına olumsuz etki edecek çalışmalar 

engellenmeli,  

o İl turizmine yönelik yapılacak çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 

turizm envanterinin güncellenerek erişilebilirliğinin sağlanması, 

o Erzincan’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin istatistiki verilerle beklenti ve algı 

düzeylerinin belirlenmesi, 

o İle gelen yerli ve yabancı turistlere güvenilir bilgi verebilecek nitelikli elemanların 

istihdam edildiği, tanıtıcı broşür ve objelerin yer aldığı, ilin röper noktasında turizm 

enformasyon bürosunun gerekliliği,  

o Erzincan’ı spor turizmi amacıyla ziyaret eden turistlerin geceleme sayısını da arttıracak 

merkez ile birlikte, ilçelerde yer alan Mamahatun Kervansarayı, Abrenk Kilisesi, Kemaliye 

Evleri gibi kültür varlıklarını içeren turların mevcut olması,  

o Erzincan doğa sporlarına ilişkin görsellerde en çok yamaç paraşütü, rafting ve base 

jumping olduğu, çevrimiçi destinasyon imajının en çok bu spor türleri ile 

ilişkilendirildiği; oysa cirit, kampçılık, bot safari, kitesurf ve su kayağı gibi spor 

türlerine ilişkin görsellerin ise oldukça az bulunduğu tespit edilmiş; bunlara ilişkin 

içeriklerin sayısının artırılırken, ulaşılabilirliğinin de artırılması gerektiği, 

o Resmi kuruluşların oluşturmaya çalıştıkları imaj ile seyahat edenlerin algıladıkları 

veya gördüklerinin farklı olabileceği varsayımından hareketle Erzincan’ın kendi 

potansiyellerini doğru bir şekilde anlaması ve buna yönelik olarak tanıtım ve 

pazarlama çalışmalarının yürütülmesinin daha faydalı olacağı, 

o Doğal, kültürel ve sosyal çeşitliliğin korunması için Ergan Dağı ve çevresine yapılacak 

yatırımların sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi,  

o Kentsel hafızasını kaybetmiş illerden biri olan Erzincan’da ayakta kalmayı başarmış 

az sayıdaki anıtsal yapının restorasyon sonrası senkronizasyonu sağlayacak şekilde 

işlevlendirilmesi,   

o Kazı çalışmaları devam eden ve farklı kültür katmanları içeren Altıntepe ören yeri kazı 

çalışmaları ve değerlerinin tanıtıldığı, kazı alanı dışında, kent merkezinde halka açık 

kazı merkezi veya arkeoloji müzesinin gerekliliği, 

o İlin önemli doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesi rekreasyon alanı içerisinde yer 

alan tüm öğelerin doğa ile bütünleşen ve doğaya zarar vermeyecek yaklaşımla 

tasarlanarak kullanıma sunulması,  

o Kırsalda devam eden yöresel yemeklerin kent merkezinde bir turistik ürün olarak 

sunularak tanıtılması yönünde işletmelerin teşvik edilmesi önerilmektedir.  

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına, 

Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ 

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
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